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Devlet Bankasına Kayıt Muamelesi Başla.dı 

R , Afy Divanı 
eisicümhur Hz. ona Harpte 
hareket buyurdular Dün bir ıeyh 

lngilte re de diktatörlük 
yapmak istiyen bir fırka 

Gazi diyor ki: "Biitiin gençleri fırka- hapse mahkôm Amele fırkasından ayrılan yeni fır-
• sı görnıek isteriz,, edildi kayı Kürzonun damadı idare ediyor 

mlZJD aza Gui Hs. bu akpm Afyonkaralli.sa· Menemen, 1 (A.A.) - Örfi dhıını ~n~ra, 28 (A.A.) - Mak~onaU 
Uteveccihen Konyadan müfare· harp mahkemesi bugün ötleden eni kabınesı sabık nazırlarından Sor Os· 

:ı•e:işlerdir. miralay Ati beyin riyasetinde iki cel· wald Mosley, )eni bir fırka teşkil et. 
Konya, 28 (A. A.) - Reisicümhur ıe aktetmiştir. Birince celeede Orhan· tiğini bildirmiştir. Bu yeni teşekkül 

Hazretleri öğleden sonra Cümhuriyet gazinin Reşadiye köyünde Dağıstanlı gelecek intihabatta "milli teşkilatın ye 
halk fırkasını teşrif etmitler, azalar· Abdülreşlt oflu şeyh Şerafettfn Ef. : niden tenıııik ve ihyası planı" ismini 
Ja uzun müddet konuşmuşlardır. Fır- nin mÜhakemesi yapılmııtır. 677 nu· verdiği programı lehinde çalışmak üze 
ka teşkilatının faaliyeti ve belediye in maralı kanuna muhalif hareket etmek· re liakal 400 namzedi seferber • hale 
tihabatı etrafında malQmat nlmıılar le maznun bulunuyordu. lsticvabını getirmete çalıpcaktır. Sör Oswald 
azanın biribirine ve heyeti umumiyeye müteakip mildeiumuml Fuat Bey iddl· Mosley, mevcut bütün fırkalara mey
kar§ı vazifelerinden, feragat derecesin asını serdlle 677 numaralı kanunun dan okumakta, gönüllü olarak çaht
den ve kendilerini mefküreye merbut birinci maddesine göre cezalandınlma· mak iıtiyenlerin yardımını ve ha) ır 
tanımalan lüzumundan bahsederek sını istemi§ ve heyeti hlldme ikinci hahane naktt muavenetlerdc bulunul
kıymetli ir~dat~ bulunm~şlardır: Ga topl.anışında maznuna bu maddeye gö- muını temine çalışmaktadır. Sör Mos
zi Hazretlerı, ezcumle demıştir ki Biz re Uç ay hapse ve 50 Ura afır para ce- ley bu yeni teşekkülün meydana çıkma 
bütün vatandaşları fırkamızın kadrosu zurna mahkQm oldufunu tefhim et- sını haklı ve dofru göstermeğe kafi de· 
haricin.de ta~~vur etmiyoruz. Aralann mittir. recede mUzaheretin 'imdiden temin e-

~ Gasl eadd..t da vazıfelerını anla.tmak fırka teşkili· ikinci cel11ede Manila jandarma he- dilmiş balunclufunu söylemiştir. 
Kea~ 

1 
(A.A.) _ Reisicümhur Hz. tımıza, fırkamızın hır şubesi olan Türk sap memuru Hamdi Ef .ile merkez jan • • • 

hMi!n _., ıt da ordu müfettişi Fah· ;~~~arı":ı ,.e he~ . ~erde ~:e~ehal darma takım kumandanı Kemal Beyin inıiiterenin etki hariciye na-
J'ettin pa. Hz. ni ve müteakiben kolor· 1 u~I o:a beannın lıçın le me~ e e gdenç muhakemesi icra kılrnmııtır. ztn Lort GOrıonun damadı ye 

,... . . en e era r ça ışma arı ıcap e en Maznunla d ilIAzi Kemal Bey 
4u kumandanlığını zıyaret buyurmu~' muallimlere teveccüh eder. On sekiz ya kendisine kti r .. :n m ID htilik i ..; biaat bir inıiliz aıılzadeai ol-
lardır. Ziyaretlerinden sonra Alae~tınl şında Ye daha yüksek yaşta rey sahibi harekete geç~~i H~ıu~ ıı;.:ber ve~il- duju halde amele fırkasına in· 
tadCleelnl ve tepesini dolaşarak daıre- bütün gençleri filen azamız görmek is- difi halde bu ihm::.e e:;miyet verme- tİllıp ederek ODUD mOzaheretile Yeni :•:ı~~'~.:~e.,:;_•rSn:;entngt.llz 
leriae avdet etınftlerdir. (Ah tarafı 4 tincü s•),fıda) mek ve tahkikatı kanaaiyeye teveull meb'uluia intihap olunan S6r ıon kabineainde bir mevki aalli-

Yeminle idman 
olur mu? 

Türk neferi 
eylememek suretile vazifei memuriye- u Oıvald Moaley,, Makdonaldın [Alt taralı 4 ilncü tal/ifada] 
tini sui istimal eylemekle maznun bu· -========-==mıc===========m:ıı::ıı::a::ı=s::=:ı===============:ıerıaiıs 
Junuyordu. Ve hareketi tiirk ceza ka· 

Bu hamaset ve ıefkat tim· nununun 240 ıncı maddesine uygun gö
Nli ve bir yunan gazetesi rüliiyordu. 

oyunu \'C cıgara f Ati.,... ı (Apoj _ Ni• remi Hamdi El. de kfitlk Huanın mthtl· 
•Pliıllfti.ılll.Mlkaıwa mebusu E.tt,. ....-.., •etnftiil Mr ilk ltm urek• ~ a.w.. 

"r 1 ta kaJ ••d:tft iüer al_. ft •llbbıi 11to 

Maarif cemiyetinin eşya 
piyanko u dün çekild. 

.. a At 8. ..... ede, 80D aeylap --- ... Beyin fU yolda takibata siPM•• 

l •ında Meriç nehri boyuDdaki ..... de muttali olmur Uzerille bJff· En bü•ük ikramiye olan Döç oto-
TOrk neferlerinin, Yunan efradı- yeti daha bUytlk makamata uber ve- .7 

Da VUkUbulan kıymetli yardJmıDJ rerek mfieuif JaAdfaeain YUkuana ml• mobili 34450 numaraya çıkmııbr 
takdirlerle yadederek di1or-ki: ni olacak tedabirln ittihazına tenaUI 

"Bu haJ, TOrk· Yunan doatJu- edilmesini temi• eylemem IAI•• pHr- 1 ...... de k•ıllleye devam eclllecektir 1 
ğunua iyiliklerini fi'lea ispat et- ken bu yolda Jıareket etmemek ıure- ._ ________ ........ _____________ ....;..J 

tiği gibi, Meriç boyundaki Tlirk tile vazifesinde ihmal ve tek!ıUI &'ie
makamat ~n dôsfane termekle maznuıı bulunuyor ve hareke
ltt.leriııl ğCSsterir. ,, ti ttirk ceza wananun 230 uncu mad
~:-=-=~~~==~--ııı:=-..._~ ... desinin 3 ilncü fıkra11na muvafık ef'a· 
bu meziyetini takdir etmek Jizımdır. li cUrmiyeden ıörUlüyordu. isticvap. 
Anca~ .zararh gördüğü itiyatları terket larını müteakip mUddeiumumf muavi
mek ıçın arasıra ahtederken acaba ni- ni Faat B. vaıiyetin tenevvürü için 
~in yeminini bir sene, yahut dört 81• ifadeleri okunan baytar Sıtkı, Recep 
ne gibi mahdut zamanlara hasrediyor Fehmi beylerle baytar kAtibi Hu.eyin 
da (Bir daha bu işi yapmı.racatım) di Ef. nin ve kUçfik Huanın babası olan 
ye kat't bir karar veremiyor? Yoksa Bedevi oflu AJüıin ve aynca o ıaman 
Talat Bey dört sene geçtikten sonr:a Jandanaa böJUk kumandanı bulanan 
poker oyununun kesesine, bir sene son Ylzbap SallluattiJI Beyin mahkemeye 
ra cipranın sıhhatine artık zararı ol ~elplerini iatemJf ve h~mler heyeti 
mıyacağına mı kani bulunuyo ., y k •kinci toplanı11ncl• müddeiumuminin 

' Talil 8. . . . r · 0 
• talebi veçhiJe iai•leri yukarda yazılı 

Ankara mebusu sa nefıını mahrumıyetlere abıtırmak . . 
Aab b'uıu Talat BeY dört ~ irin yeminlerini zaman ile tahdit t. ~ı~lerin celbedilteeklerıni tefldm et· 

ra me . etmistı. :ı • e mııtır . 
.. poker oynamamafa yeının • i ınefi, fakat aynı zamanda bir yemin M ··;ı 
Btr dn oyunda fazla zarar etmeğs bittikçe diğer bir yemine başlamağı bir!v udhatlkeme1e yann ° eden evet de-
k b' k rar verme e [ . J arn e ecektir. eadlsini bu yolda ır a . . bo nevi mane,· spor mu addedıyor? (Al f 4 üne· f da) 
le\'keylemişti. Talat Bey yemınin~ z. _ • t tara 

1 
u sayı 1 

.._inak için dört sene büyük bır ıs· 
rarıa sebat göstermiştir. Ara sıra dost 
•• arkadq fçtimalannda sadece va~ıt 
~irmek için meseli bir kuruş B~P ılc 
011lanan küçük oyunlara bile gırme
..ı,tlr. Fakat yemin müddeti şubatın 
1irını 1ekizinci ıUnü nihayet bulacak, 
hluaun için Talat Bey mart iptidasın· 
dan itibaren oyun oynamağa başlıya· 
'-ktrr. 

Maarif cemiyeti plyankoeu çeldllrken 

Fakat diğer taraftan haber atıyo
ruz ki Talat Bey poker oynamak için 
alatettifi dört sene biterken başka biı 
~•illin daha etmiştir. Bu defa da tü· 
Uinden sıhhatçe zarar gördüğü için 
(bir sene cıgara içmiyeceğim.) demiş
tir. 

Birçok kimseler ,·ardır ki bugün yap 
tıfı Yemini yann bozarlar. Dört sene 
aaıtenıadiyen oyun oynamamakta se· 
::ı eden Talat Bey anlaşılıyor ki bir 

re Yemin edince artık söılinde ve ka 
l'arında duruyor. Ankara meb'usununİ • 

.ın11 fenerlerini biuat tamim eder 
$afi zea.-

TUrk maarif cemiyetinin bU- ı rini yipabilmeleri için açılacak 
yOk eıya piyankoıu din aaat ~ [Alt taralı 4 lincü •avıl""°] 
dekusda çekilmittir. Fit dolap-
lan Gireson meb'uıu Hakkı Ta
rık, Cevdet Kerim, Bursa mil· 
meum Ömer Fevzi ve altıncı 
noter Galip Bıngöl beylerin ve 
bir çok kimselerin huzurunda 
açılmııhr. 

Piyanko 75000 numaradan 
mürekkeptir. Buaun 7500 numa· 
raaı muhtelif kıymette hediyeler 
kazanacalıhr. Dün 800 numara 
çekilmiftir. Ketideye bu sabah 

dokuzda başlanacak ve bütün 
numaraların çekilerek bitirilme· 
aine çalııılacaktır. Bu piyanko
nun temin ec!eceği } ardım l ar 

1 fakır talebenin yüksek tahsille-

Açık 
muhabere 

<?erek. idareye, gerek yazı it
lerıne aıt 'e gerek kendi işleir 
hakkında gazetemize sual so
r~.n okuyu~ularımıza günü g0. 
nune malumat 'ermek irnk&· 
nı~ı bulamıyorduk. Gazete
mızde bir açık muhabere siltu
nu ~5mak ihtiyacını duyduk. 
Rugun~e.n s?nra hl'I' hangi bir 
hu us ı ç ın ıdaremize mektup 
)azm.!ş zevatın bu sütunumu
zu ~ozdl"n geçirmelerini rica 
ederız. Orada kendi işlerine 
yarıyacak <'":ahı bulataklar
dır. 
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bi, bir ıuçlu gibi- O prmemezlite ge· 
lird" •uallimin itri nazarını da ben 
sörmemezJiie selirdim. Bir köşeye Sİ· 
ner, elimde bir kitap, sahifeleri çevfrir 
ken, kağıdın hışırtı yapmamasına dik· 
kat ederek derin nefeslere bile müsaa· 
de etmlyen bir korku ite, otururdum. 
Ki&abrn yapraklarım çe,·irmefc lüzum 
da yoktu, zira okumazdım. Gözlerimin 
bir muatllme bir de pkirdine dönen, 

Son Haberler 1 
Habra:1a:tAras1nda 

•• ·~. • • • __ .. . 6 ' 

-- - ----- - ...... ~~.~ ... ·~-, .,) - -- _..... ------- ~ 

T aliin lôtfünü inkardan 
eden akıbet 

tevellüt 

Mea'ut bir düi'ln ve met'um bir netice _ Ra•I den· birini takrir ederken diğerini cevap 
yerfrken muayene eden mtltemadl bir 

ler - Ayn kalan çocuk - TBrlrçe eı'ar - Praamz• cnlanı nrdL Sanki lklalnln aruında 
eti dersleri - Bir taWfuz m•el•i - lleldep - teati edilerek arada dökuten kınnhln-

Mukadderata doğru bir i .. ret nnı toplamakla •lflUI idim. 
- 17 - Y llzaD ı Halit Ziya En ziyade telenüzle dinlediğim 

Devlet bankası 
Hi••e kaydı bir buçuk 

ay devam edecek 
Ankare, 1 (A.A) - Cümbu

riyet Merkez Bankaıı aksiyon· 
lanna kayıt muamelesi bugün 
batlamııtır. 15 nisana kadar de
ftlD edecek olan bu muameleye 
ıimdiden pek çok tehalllk gh· 
terilmektedir. 

icra ve tf lis DUtün hazırhklan- Sade aileyi de- kendisini kurtarmanın yine kendi elin dersler hoca Emin E!e~di ile fransrzea 
fil, bfitUn lzmiri baştan başa çalkalı. de oldutuna kanaat edemedi, yahut bu aıualiıniain .ders~~ri ıdı. Hoca Emin ~
,... bu datdağa araunda, herkesle he kanaat hhrl olmu,u bile, onun hük- fendi e~sen)·et uzere harabattan hır Adliye enoümena ıadil 16yihaaını 
nher hen de yuvarlandım. öteden be- münü infaz edefek azmi nefsinde bu- kasldeyı, bir gazeli şerhettirlr, aruz tetkike dev..ı ediyor 
rt ıaltuaner olan bu izdivaç araya lamadr?.. tecrübeleri yaptmrdr. Hele fransrzea Ankara,1 (A.A) - Adliye en-
dren harbin ve hicretin acılan arasın Bu&'Unün fenni tabllllerile haJledi- için mecnunane bir meftuniyet hiNf· cilmeni bugtınktl içtimamda icra 
da busUne kadar tehir olunmuştu. Ni- lebilecek olan bu suallere o zamanın derdim. Bende de biraz mllkaddemat, Ye ifllı kanunu üzerinde tetki
.. ,..t ahnl az çok tabii hale dönün- büyükleri bir keltme ne cevap verir- birçok ta kulak dolpnluia vnrdL Bu kabna deYam etmiştir. Encümen 
ce, zatea aralannda karabetten daha lerdi. Kader nakıs aermaye ile derslere taabbüt k 
bYl ballar mevcut olan Evliyazade \'e B~ acı ser~Ôzeşte yalnız şu satrrlar edecek kadar bir alilka duyuyordum. yann. verabsetl ankununun müza-

8 d h t k dikkat kereaıne aş ıyaca tar. · Utpldpde ailelerini dah aaçrk bir su la isareti kAfi görerek o betbaht ada- urn a a mma pe p7anı 
ntle yaldqtıracak bu dUffin şehrin mr ~thayet vurl oldutu müebbet uyku bi~ hidlse geldL Bir gün maallim bir MübaJi~alı haberler 
• •llaim bir hadisesi kabilindendi suna terketmek isterim müntehibat mecmuasından bir ınanzu- e . 

Yasat Bey Sfileyman Be-'n btiyU- Aile çomlannın ~hail ve terbiye me okudu, sonra kitabı şakirdine uzat- Ankara, 1 (Telefon) - ~ütçe açığı 
' ~ • · · • d ceh k t d&Yet et hakkında bazı gazetelerde goriilen ha· P, • ıa-ı en seki gençlerinden biri, sine pek ıtınakir olan dedemin fıtra- •1 ve ona a ren ° uma 8 

' tL herler Ullnz ve mObalegalıdır. bu H-
... lrde aaletlle, mUmtazlyetlle müşte tındaki semahat zeminlerinden birini b ır (R) aekl nridatm 200 mflyona baliğ olaca· 
lür elan bir sen~ kızla evJeaecektL Ba onlara hususi muallimler tayini ıe,. Aslen Franaız olan u mua ım . 
tlft • kadar ahenktar, 0 kadar nazar- kil ederdi. lan telyin ederek fransızlara has tar- lr ve açıtm da 22 milyonu geçmiyeeefi 
fılf .ıacütı ki btitfln şehir bununla Biz lzmire selince Yuuf Beyle SU- a tellffuzile li7ler n okurdu Stlley- kabl t'l~le temin edilmektedir. Esaaen 

man Bey saJfba kalaklannda henüz r aı .. m muratlar da yapılmadrtrn· ••111 olmakta bir zevk duyuyordu. leyman Beyi epeyce uman evvel rlifti- • llff ta dan ve Osmanlı bortlanndan fiçte ikisi 
B.,...tl .. O uman kim tahayyill e- yeden ~kmıt bulduk. Selamlıkta onla akaıl mevcut olan bu teb 1 uz ncarzı:~ tediye edlldlilnden bu açığın filiyatta 

···~ ld blyle tantana He, aervet ve rrn ayn ayrı odalan ve bu odalana, tak it ederek okumata aş ~yı . .. 
litı1p- inli •«iti all1it vesaltile hususi misaflı'lerlnden .._ kalan saat alllm derhal elile onu tevkıf ettı. tesiri görülmlyecek gibidir. An~ ~ 

• """7 Si i iz" dedi nUmflzdeJd sene, bir kuıım vergılerın ı• in dtlllnln ve ma'at olmak fçın lerinde herblri bqka mqrep ve me. - z nes n • • 
.... -ıı ı•- h k-L- ın- ı ı kte ili 1 d 0 kk Ud SWeyman Bey anlamıyarak cevap tenzili dolayııdle varidat 17 milyon lira ...- flra lllllJ ve a uaa ma aa o an e mua m er en m re ep m a· kadar nokan zuh8 ed k 93l bflt-
lıa ~ ,. sbel ~itin tizerille mtt'um viınleri vardı. Arabi ve farial hocalan- nremedL Cevabı o verdi: - Tflrk de- r ece ve · · . · ıı.·ı ı..a i ., O 1..-·ıde nl,.ln bı"r fransıznı çesl 190 milOJ'llU teeavtiz etmlyecekUr. 111 ....._ "1ah kanatlan prilmUJti. nı fransızca Usan ve fen derslerı ve- a 1 m ... n 1 • na ~ 

Y..t bq fıtratın ve tallla bahpyi· ren mualllmler takip ederJerdL Da me HBini, telAffuıqnu taklit etmek lstlyol' Ankaradakl memar maaılanndan 
· · · sunuz" Dotnı ve temiz tellffuz ediniz, bsUecefi de kat'iyen dofru defildlr. 

~ olan en müaıt ımtıya~ları mahve- yanda etfar ve edebiyaf ile Hlan it- fakat .kendi seslnlsle. Aksi takdirde HUktmettn prensip sureti kat'iyede 
4lla Mr naklaeye maliktı: Haşanlrk. .. pi ve her ikisinde mlft1lt fıtıf kabili· 

1 
memur maaılanna dokunmamaktır 

Bnell .U.ndaki ifratın geçici bir yetleri tenmiye e4en Kadıhanlr zade aadece gtll8nç 0 arsunaz. • 
ı.tkınlılı htikmtlnde ehemmiyetten arl hoca Emin Efendi vardı. Mualllmln ° za~n pekddotr;11:1• re bitir, amcalaniı gibi- Sonra seni 
aaaolaaan bu naJdse, saliba saadetin Onun hJmmetile olacak ki Yuuf B. dafam ve hlll doaaulutan a asa S"•P dtifUnUrtiz. 
COlhıa bir ziya dalpsı haUnde kendi- henüz yirmi yqlannda iken nalt ve lae etmedltlm bu saza, tabiri mahsusf· Artık beni btraktı, odasına .dofru 
alae teveeetlhtlnden kamaşan gözlerinin münacat ile bqlıyan ve hanafu heca· le, 1m1ainn~_!'11; 01~· ilerliyordu, eonra nedamet ederek ba
hlamldıfl arasrada tiTle bir p•ank· nıa Bll'Ulle herblrhldea kaftJHar P· 118phem Ta..•YI me ateme veren ve flnr çe'Virdl: - Halit! Bana gel .. dedi. 
hlda şiddet keshetmlıtt ki, nihayet, o zeller sfllil•ile clenm ede 1tir kl~tik nihayet aRede tahıDi dUşlntllecek bir Arkumdan ıttttm. Yerine oturdu. 
kadar ihtimam ile. o kadar sevinçle divan bile vleude ptirm~ ve tab'et-~ daha oldufa: ~ ':; = .._ da otanall için lpret etti, mu-
~ ft t.-. edilen IJu '-'lfvacra n· tinılpi. ...._ olda, buna , • taı Terime. oaaa m•hm••dan ziyade 
kıl•urna Mrkes bir halas nazarlle Ailenin tahsil ile meşgul olan bu le tefkll etti. ,kapıya yakın olan bir iskemleye otur· 
bUtr. Ba neticenin olanca mes'uliyeti gençleri ~da unutu\ın, hentiz hak Bir ıfln elimde bir kitapla eellmlıtın dam. 
elllette damada aüti ve g-0)'8 o mes'u· kında bir karar verflemi.ren IMr .,_ t11t bt solumda .koprken haremin - O elindeld kitaptan biraz oku ba-
1"9tla eaa aJdbeGerini ona tahmR e- Tanlan. Belki "9 nakta,a hil\k ldm- ••beyin bpl9Jlldan oraya ~k U- kaynn, dlnliyeyim-
la bir adalet eH artık onun makadde senin ıdbpt taallOk etmiyor, hele bu zere olan dedemle kal'fll8§tnn. Tltrfyerek ldtabr açtım; afzımda 
ratma da ıntm olmafa bqladı. çocufan da fU hus-' denlen kanttl - O iledir? dedi. - Kitap, efendim!. bir kunlluk, ılzlerimde bir bulanıklık 
O- ..eterin mepkkatten, mtlm nlmumm pek taMI olaeefma ili! kim- ••••· - Kitap oldaia•u gördilm, fa· TU1h. Bu kitap bir laiki1e idi, takat 

-. elim utıra,Jardan lrllmflt afrr ae hühl ftnal19ıft. llat •kitabi?. ae WJ? Duan Melllh, yahut Hilıreyin 
mılrl •n boJ'Duna dolanmış, heı'gtln Ben de su81l)"Ord11m, kalbimde bir Bins tereddütle cevap verdim: Hi- FelWı, belki de Fel;tan Be1le Rakım 
•• bira& daha qaiılara çekip götür· ukte ile- Mektepaizllkten, denabllk· U1e- Bf•dL • 
wa,tL Artık kendfalne karp sösterdl ten hrlnalaa bir ilkte ti llua l'atlh u - Sen ne zaman mektebe sidecek· Kim derdi ki bu claktka •akadd• 

• ıat.ftirbktan istifade edllmedlti· kert rlflb..a.m ..... ..rlanaı, • ala? . ratımı tayin elleeek ve temayl11erlme 
• latllramaı alll'CUlna tallln maldiıı. vihnff laoealnar, llele o ler Mrl için Ylreflm hopladı. Mektep? .. hanıı bir mecra çtzeeek oJD ~ 
cDNlerl bu t.etbaht adamın her gfla ayn ayn blr llunt ._ da,.lu ar- mektep? .. Fatih mektebi mi? Ah! aea Okudum. Beni durdurdu, yalnn: 
h .. ı bir Jeai dane haftle ettflbıe p bdqlan mld ..m Mr (blll.cope) ba oraya tekrar ıitmek mtimkiln mtiJ - iyi okuyorsun; dedi ve elini uzata· 
MI •n•; •e her def ... da •tttin arumda llRerlJW. n oalarclaa dlda dtl? Ora7&. ondan IOllra idadiye, daha rak kitabı fstedL 
.0-hl tnüh11m llaldaimda toplaaa dtlpalt olmak -...ıne biraz daha eonra harbiye.ye... Brki~lıarp ! Benim Tarihten başka bir kitap okumıyan 
lalDI .... bir acı De 91zlamalda t.era- zehir llbe MIJ'ord.. için 1esbe mefk6re 0 ıdL Bir tzmlr· Ye Cevdet tarihini belki ezber bilen de
ler Jla• MU •s•I n mfittehim tut- Bil denler -.ıada ._._ yal- il erklıuharp zabiti vardı ki Sara~rilha· demin gözlUklerinl b'fce yerleştirdik 
makta ittifak ederdL aıs blll'dıa n lraJa....... ..,...da aebqr evine sellr cider, babamı gu r ten llOllra Mltat Efendinin hikl1esiai 

a..ın hır inWat ailetle stya ta- avare mtlere Mr hem'::t.?:~ elti. Olla imrenirdim •e kendi kendime okumap bqladlfmı ha1fttle girerek 
lla Wr ftl'Si bofta stM kanan Terilen rak ellerim ee,..._.. do- ft&dedrim: - Bea de lyle 01~ ,avqça odadan siJlndlm. Fakat anla-
1ı191Miar ol•r ld lllpn Yusuf Bey lqndna; allla,..t ld"'- bdlllime Ded ... eevap •ırdiaa: - Sız bıhr- •acbm ki bu dakikada ufkun istikbal ........_biri ol•11flw. Ntpı bö1le ol p1•~1arü,,.._~, ili .._T, Blnls efeadl•I- dedi•· perdesine bana ait bir teYler çizilmif-
... aiti• 7frml bet otaz MBeahl aa hlkt de Mru huet ·~ llle7man O derhal karannı aldı: - Rlftiye- tir. 
fi allerl aruoacla hlr ... QUank BeJba oduma strerdl8: Bir .... si- 19 sirersln, dedi; "ele oraamı bir ker Halit Ziga Uıf'J/d zade 

M. Meclisinde 
Bugün hansi kanunlar 

mllzakere edilecek 

Ankara, 1 (A.A) - BUyükMil• 
Jet Meclisinin yarınki ruznameıi-

ne dahil bulunan mevat ara11a• 

da tiftik keçilerinin meni ibraCI 

hakkındaki kanun bOk&mleri 
mahfuz kalmak ıartile bOtUD 

bayvanlann ecnebi memleketlere 
ıerbest olarak ihracı yalnız aysrır. 

iydiş, kısrak ve katırlann ihracı· 
nın IOzumunda heyeti vekile lca• 
rarile menolunacajı hakkında· 

ki kanun llyibasile zabıtai 

ıaydiye nizamnamesindeki (ma
kineli kayıkla ıOnger saydı 

memnudur) fıkraımın ilka• 
fandr tabir edilen daljlç ..iri· 
neamı l8f1yan mot&rlll "Ja 
mot&nüz kayıklarla .... _,. 

dma ıumultl ohumlma dair 
tehir bulunmaktadır. 

Saracotlu Sükrü B. 
Tepclilihava i~ tehriml• 

pli yor 
Ankara, 1 ( Telefon ) - Eaki 

Maliye vekili Saracoğlu ŞtlkrU 

B. in hastalığa iyiletmim Te ıon 
zamanlarda meclise muntazaman 

devama baılam1fbr. Ancak dok

torlar kendiaine tepclillbava tav• 

ıiye ettiklerinden ŞDkrtl 8. bu 
Bilyllkadada ikamd etmek Ozre 

bu akıam Istaabula bueket et· 
miştir. 

E.ki Maliye Yekili istaıyoacla 
•eldUer ve meb'ua arkadqlariyle 

maliye erklnı tarafından tef)'İ 
edilmfttir. 

Mübendiıleri takıfm 
Ankara, 1 (Telefon) - Nafia 

Yelrlleti tarafmdan hazJrl.nmak-

ta Olin kanun lf.Jılıuaa• pe 
m&beac:lisler ilri luıma tefrik 
edilmiftir. ~~iye Ye 
Amıpadald~ mektep
._.._ mmın olaıalara diplo
mah--.aihen iı, ve cliter mek· 
teplerclen mezun olap ihtilUI 
bulunulan yahlll •llaeacllı cle
aeeeldir • 

Bu iki k11ma mwup .._.,, 
da icra,. aan'at içia _...__ 

ehByeblame alae.ldudlr. 
ll,.wa 111 mektep m n ı l 
.. ,anlara ela , ...... 
ftrilmai b ... 
araıında hoınutnzluğu mucip 
olmUfbu'. 

YAKIT,. Dl tefrllaul ı ti Je mUTaffak oldum .. ;, mal ile ıntına bailr yavnmı, önün bir taaccüple bunları ne yapacaiı-
Karaafil dadı acıklı bir Mrgü· de dolma tencereai nzkmı çıkarma mı aordu. Ben de atlamalı bir ~ 

zett aahibidir. Enelce bulunduiu ia ufrqırken Manda Rqide tesa• re ile: 
kapıda ıebe kalmak feliketine ui düf etmif. Herif Karanfilden al· - Mektepte benim de aenin si· 

· ramı9. Mamlin kiınden olduğunu dıiı büyük bir ıadakat vadi muka· bi bir çocuium var. Ona meldap 
IOl'lllUflar. Biçare senci maceranın bilinde cürmünü kapatarak onu yazacatım. Z.Talb ya'RUlll ... ? 1 ! 
ehemmiyetini idrak edemeden kü· hizmetine kabul etmif... Çocuiu Kimbilir timdi beni ölmüt san i .. 
çtik l»eyden oldujunu aöylemi,. büyütmiif. Şimdi Arif bu açık çi- allayıp durur •• Dedim. 
Kisik heJin bir aarhotlaiu esna· kolata ıuratlı otlan on iki yqmda Karanfilin de gözleri ıulanch: 

ıc.ndi nefesim yine kendi kulakları ıelmeclitini anladım ••• Bu meçim- •nda ~ m tecayiju at ft yatı mektebiac:leclir.,, - Batnna bir it çılrannan IOll• 

- çarparak eriyip ıidiyor. Sen bir lün küçük bir ıtık tarafım 1a91di· l'Ullf.o itirafı tamamlle bir hald· Karanfilin kcmdchap lrcmekta ra uzun Şevki beni öldürür. 
111J dafamıyonun delil mi? Feryat niz. Hemen imdad1111a kopnlauz. kat. Fakat küçük bey hu ianadı lrii· büyüle bey ftfat etm1f, klçlk bey Cevabını verdi. Arabı ba dllet· 
ı..am AD& duyuracak bir radyo ol "Meçhul inim haldanda bu defa J1k bir nefretle re4.._if. Konak babuımn yerine ıeçmit aile pyet ten dilim döndüiü kadar temin et
.,_ ~da ıönüll~rimizin (Tele biraz daha etraf!' maltmat verebi· hz~ Haca teni bir ..ufteıl tellkki o· zenıinmif .. Ortada büyük bir mi· tim. Kandı. Dadı aruıra ..,_ 
pati) alaclen b&tka bır konutma va· lecelimi zannedıyorum. Bana ıar• .... Karanfil üstündeki üıtünde, raı var. Karanfil daclı çocujunu çıkar. Kalıt kalemin nereden alr 
utama yok. Sen ne düfiinüyoraan diyan tayin edilen Binti Betran .. tmdalrl laqmda aokaia kovul· babaıına ikrar ve kabul ettirterek nacajım aordu. Tarif ettim .. llk '* meçhul kuyuda ben de onu dü· atlı bir arap kanıından bahaet· mat-• Nudaa bir müeuesecle do· mirua kondurmak hulyuında ... mektubumda bir tek kiiıtJa sarf 
flbriiJorum. Ben ne dütünüyorsam mittim .. Belki bu nam da url iami l••tlf.· Oradan vaz.'ı hamlinden Her zaman benimle bu bahis üze· getirmiıti. ikinci defaıında çollP 
._ de onu difünüyonun bundan değildir. Bu· karı bana hiç ıöz aç· biı ... lia IODI'& lmcaiında kunda· rine uzun uzun dertletir ... Ben de lciiıt aldınmya muvaffak oldum.·•• 
..mim. Biribirimizden ne kadar u brmryan pek zalim bir mahlGk· lı U. eolraia alıYermif.. Bu cür· bu ümidini besleyip titirecek teael Kurıun kalemile yazma medu" 
•W.alr bu ıönül birliğimizi hiç tur .. ,, ....... dola11 hiçbir kapıya ka· lilerle onu avutup dururum. Benim riyetindeyim. Söylemeye ırlallfO"' 
Mr.., ihlll edemez ... , "ETin içinde bu zeWniden bat· bul olunmamıt orada burada bir le ııkı doıtluiu itte bu cihettendir. rum. Yazıhanem halidır. Ki.l*dt 

"Canderdijim ilk mektubumda lca bir de Karanfil dadı ••r ... Şirin, müddet ıürünmüt·· Nihayet bir ten "Ben dadının bu husaı damarr· kalemi koynuma aokup ora1a p,I• 
4llrl diri t&nüldüğiim metfenim utf yufka yürekli bir aenci ..• Y avq cere tedarik ederek caddelerde na girerek ondan bir gün kiğıt, yorum. Mektubumun küçük bir kıt 
•Mimda Yerdiiim izahatın ki fi P"'&f bunun pnhine haltil etme· dolma aatmaia batlamıı. Bir pqte zarf, kalem iıtedim. Evveli büyük mım yazıyorum. Çünkü o ka,... 

(BltmMllA 
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--~111• ! J 8 1 Turinı kulUp faaliyeti ' 

VAKiT 2 MART 1931 -
Fabrikatörler heyeti 

Komisyoncularin 
~ikiveti 

. Cennetten ~ - u ite aiz de ıaıan ! 

Vapurler nec.en tırr.anımızdın 

komenya almıyorlar ? 
Ticaret oda ı deniz ve gümrük ko· 

nfjsyonlarında dün iki içtima yapılmış· 
tır: 

Deniz komisyonunda limanımızdan 
bahriye malzemesi alan ecnebi vapurla
rından tah~il edilen resmin kaldırılma· 
sı görüşülmüştür. A ~znnın hepsi, bu 
resmi vermemek için Istanbul limanın· 
da npurların hiç durmadığını , .c ih· 
tiyaçlannı Pire gibi civar limanlardan 
resimsiz temin ettiklerini hatta bu yüz· 
den türk vapurlarının bile Pireden ih· 
rakiye aldıklarını söylemişler ,·e bunu 
limanın sönme inde hirinci amil teJik· 
ki etmişlerdir. 

Çaycı Hatan Ef. 

Bir davak vak'aıı 

Neticede komisyon resmin kaldırıl· 
ma.sı için lktısat Hkfıletine mürac:aate 
karar , ·ermiRtir. Gümrük l\omisyonu 
içtimaında d:-ı dahili beyannameler~~ 
Yerine verilen manifestofarrn mUşku· 
lltt mucip olduğu zikredilmiş ,.e bun· 
Jann malların ihrac edildiği iskeleler· Çaycı Haaan Ef. neler 
d 1 

• · • ı· · ... -riJıneJ, anlabyor 
e a ınması ıçm oda mec ısın"' • .. 

üzere bir rapor hazırlanması kabul e· örtülüçarşıda fesçiler cadde:-;inde 
dilmiştir. _ 65 numarad çaycı Hasan IU., Beyazıt 
;======:::;..---Jı polis merkezinde döl üldüğünden bahis-
' Şehrin hava91 _ le mülkiye müfetti 1iğine ikfıyette bu-
l.--.:!::=:=:...:::;.~.~-:. -- lunmuştur. Ha an Ef. poli~ doktoru 

Sis müthıştı tarııfından muayene edilerek vücudun· 

Bu yüzden ~epurları j'le- lda darp .asar~ görüldüğüne dair ver~-
• 

1
• ye 80Ö8Z· en TllpOl muameleye konnrn~ \ "C fahkı-

mıyen Kadık6y u . d"I kata başlanmı. tıı·. 
itler fena bir geo• g~~ır 1 1~ Hasan Ef. ~ol is doktorundan ba~k'l 
Evelki gece saat 21 den ıtıb~re~ a~· tıbbı adliyeye de giderek kendini ~~-

lryarak bütün şehri örten. k~sıf hır sıs ayenc ettirmiş \'C hundan ~oııra miidde· 
Ylzünden ci~·ar sahillere ı;:lıyen V".ı:ur iumumiliğe de müracaattc bulunmu-. 
lar gece seferlerini yapamamışlar ır. tur. 
d"" b h at ne adalardan \'e ne de ka .. . . . .. .. . un sa a t h "k edilmediği Dun kendıs1le goruşen bır muharri· 
dıköyiinde~ ~"8Pr 

1 
a. r~ geç \"ctkte ka l"imize çaycı Hasan :Ef. bu husu~ta şun-

gibi Bofazıçı se er en e larr söylemiştir: 
d ri muntazam ,·asıtalarla yapı· . ~ . • 
aı: gay. u me anda Şirketi Hav- Polıs Zıyn F.f. hemen her giin dük· 

labıJmitt~~la~ saat Ydokuza kadaı· kö~- kfınıma uğrnr ' 'C beraber bir içki fılemi 
rlye vap . · yapmaklığımızı i terdi. Ardı ara ı 

l'Oye gelmemı:;. , .. .. . 
8 

.,- t h· gelmiyen bu taciz edici teklifini salı 
Haydarpaşa)a uç 'apuı ,,,., e ,ı- .• .. k . . 

reket etmiştir. Hali~ vapurlan da ~a- gunub la ·şdamğı C\'ıbn~e gıtmeğe. hazırlan-
~ . . . mrş u un u um ır sırada yıne tekrnr 

at g hutugn kadar rşlememıştır. tt " b d . . . . • e ı, en c ı~temıye ı ·tcmırc razı ot. 
GEÇEN FIRTI~ADA dum. Berahcr çarşıdan çıkarak Saba· 

Diğer taraftan son fırtrnnda karaya tay ismindeki bakkaldan bir ı;;işe rak 
oturan gemilerin tahlisi işine devam aldık. Ye Bevazıt nokt k :. d' 

1 

a·ı k .ııı K" • "• ası arsısın a-
e 1 me teu r. ılyos CIT"&nnda Kun· ki pivascı'l a gittik n k .d .. 

d d k dil 
. " " • a · ıyı ora a ıçıp 

duz: ere e araya şmti~ olan Al· dı~n çıktıktan sonr-ı h" b" be 
man bandıralı Seres ,·apuru iki kaya a yokken sen beni tahk'. d~ç ır sde. P • . . ır e ıyonmn ıye-

rasrna oturmuştur. (rem1de btr rahne T~k yakama ''ap1,.tı . k d 1 - .. .. ·· -·· ·· ·J d"• " :.. 'enotaaoanar-
olmadırı goruldugunden ka)a ar ına· kadaşrnı da rağırarak be · k ·· • •· d"" ·· ı :r nı mer eıe go-
mitle parçalanarak genli yuz uru · türdüJer. Ye orada döğdüler. Şimdi de 
mü~tür. şikayetçi olduğumu haber alan Ziya Ef. 

Villilt ismindeki Jngiliz ,·apuru d~ şikayetimin neticesinde kendisi mesle
l.ayaların tistilnde ve tehlikeli bir vazı· ğinden çıkarıldığı takdirde heni öldü. 
J etedir. Ha,•alar •~· giderse kurtarıl· receğini esnaftan bir~ımn1' sö,·lc-
ması muhtemel görüluyo... nıitı ve bununlııl>ani lforkutarak hakkı-

ECEJ,Ltl ADALET VAPPRC n 1 
"" a tan rnzgeçirtmek istemiştir. 

;.
1 

ahillerinde Alacalı mevkiinde 1''akat ben onun bu tehdidi irin clr 
~ı e 5 r· Ad l t "" dd . Tğ • karaya diişınü olan TeceJ ıı.. . a: ~·; :u ~ıumunu ; e. müracaat ederek 

purunun kurtarılınasmd~n ~~'t'~. e,~ı . d·~nunı muame enın yapılmasını ist~
"k",.·e bo""lunmuş ur. a· ım .. , . ı· Yapur ı ı,, mış ır. . . kinelerini \"C -

purun sahibi geınının ma - Ticaret odasında : 
. kömürü cıtmrtmaga ça· Çay n1üstahsilleri hamulesı olan · .k. ci kaptanı 

1 V urun ı tn 
ışmaktadır. ap . ·-r· otarnk bu· 

Tahsin B. makinesınd~.0 u edilmi~tı. 
] . t'h . ettil?I zann :. 
unmuş ve ın ı a ı .. ,··ıpur . d .· e gore · 
Bazı yolcuların ıfa esın . H telaş 
karaya düştüğü sırada Tahsın ' 
,.e şaşkınlık gö termi~ H': ~ ~ j 

d
. . bagırmı::;o 

•- Ben gidiyorum.. ı) e . 1.ın· 
t . Bu şaŞI\ 

'e ortadan kaybolmuş uı · . 
lık ile makine dairesine koşarak 0~ 
dan çıkmakta olan ke,.if duntand~n \: 
hirlcnmis olmasına ihtimal \'erı\me 

) 

tedir. ---
Mıs1r sefiri 

Mısır sefiri Aptül:nelik Hamza 
B. dün Sofyadan şehrimize gel· 

miıtir. Mısır bükümetini ayni ıa· 
manda Bulgaristan ve Romanya 

bUkümetleri nezdinde de temsil 

eden Aptülmelik Hamza B. iti· 
matnamelerini Bükre' ve Sofy• 
htıkumetlerine tevdi etmiştir. 

Kupon 
-~ 

VAKTln Tablo Muaabekısa 
( Müstakil Rcs!amlar Sergisi) 

Adreı: . ··- ··· ·-··································· ... 

. ····························································-····· 
········--··- ··-- -·- --···-··--··-········ 
8e§enilen tablonun numarası: 

Odaya gelen malumata göre 
çay istihsalitının tahdidi için 
beynelmilel bir itilif hasıl ol· 
muttur. Yalnız Hindistan müs

tahsilleri bu itilih tasdik etme

miştir. 

Yeni bir d~ğirmen 
Odaya bildirildiğine göre Mos

kovada günde 400 ton ince un 
yapabilecek asri bir değirmen 
faaliyete başlamıştır. Bunun ya-
ında son sistem 50 bin tonluk 

:. de 1 ilo yapılmıttır. Diğer ta· 
1~1n Rusya 1931 senesi zahire 

rha tını daha ziyadeleştirmek 
i raca .. 
• . tedbir düşunmekte ve plAn 
açın 

çiınıektedir. • • . • 
Tiftik keçıle~ın1. hım~.Y.c 

. 'k keçilerinın hımayesı ıçm 
Tıfb b tedbirler alacak 

h •. ku" -et esas 1 • h. 
u .... . keçi besliyen erı ı-

ve bu cın• kt" Bu cümleden 
dece ır. 

maye e den fazla keçisi olan-
olarak 500 vergisi alınmıya· 
}ardan sayım 

caktır. 

Ekn1ek na~kı dün 
k korııısyonu 

Belediye nar hrancala 
k k ve 

toplenmıf, . e aıe i tir. 
fiyatlarını ıpka etm ş 

AKSARAY - n·;NlKAPI 
YOLUNDA 'J'EK BiR 

PE. "EH YOK 

Iiır okuyucımız ~u mektu
bu yazıyor: 

".Ben her akşam Aksaray 
- I enikapı araıı;ında uzanan 
,.e J\l. Kemal Pa~a Hazretle· . . ) 

nnın namına izafe edilen 
caddeden geçerim. Vnzife ica· 
in gece keç gider. sabahleyiıı 
erken e"den cıkarım. Seneler 
geçti bir gün bu caddede ne 
hir liımbanın ne elektirik, ne 
de hanı gazının vandığını gör 
medim., • 

Okuyucımızın bahsettiği· 
cadde şehrin hemen, hemen 
göbeğinde en mühim semtle· 
rinden birindedir. Caddenin 
ten,·iri belediye , azifelerinin ) 
mt senelerdir akşam bastı· 
mt senelerdir \'e akşnm bastı- i 
rınca müthi~ bir karanlık İ· 
çinde kalmaktadır. Bunun bir 
mahzuru daha ,·ar. Bu .cadde· 
nin etrafı kflmilen vangın yeri 
clir. Du karanlık • arsalarda 
her gece bin türlü zabıta \'ak' 
alan cereyan eder. Esrarkeş 
ararsanız or.ıdadır. Bazı çif· 
Jerin pazarlıkları bu arsalar 
da yapılır. Hatta bazı bazı 
uygunsuz \ak'alar dahi gö· 
7.e çarpar. 

\•atandaşlal'ın i til'ahati 
, .c zahıtanın faalivetini kolay· 
hıştırmak için · buraya _bir 
k~ı~ fener asmıyun beledıy c· 
ııın :ıl,lına siz de şaşın .. 

Biz de oaeahm! 

Za vaUı kadınlar 

EoQu1ın bi9erelerin hüviyeti 

antı,ıldı 
Bayramm üçüncü günU Beşik

taş açıklarında bir deniz faciası 
olduğunu ve bir kayıkta bulunan 

beş kadınm denize düşerek iç
lerinden dördünün boğulduğunu 
haber vermiştik. 

O günden şimdiye kadar bo
ğulanlardan ancak birinin hüYi-

yeti anlaşılabilmiş diğerJerinin 
kim olduğu tesbit edilememişti. 

Aldığımız ınalfımata göre dün 
bu zavallılardan ikisinin daha 
hüviyeti meydana çıkarılmıttır. 

Bu iki betbaht, bayram günü 
tedavi edilmek üzere Konyadan 
istanbula gcJen, Konya kız: orta 

mektebi talebelerinden Mürüvvet 
H. ile yine Konyada tahsildar 

Osman Ef. nin refikası olan di
ğer bir hanaoıdır. 

Osman Ef. nin refikaaı dört 
küçük çocuk sahibi bir annedir. 

Tıca et müdiirlüiünden· - - ~ 

Ecnebi şirketler 

Nekadar tiirk i•tihdam 
ediyorlar 

latanbulda bulunan 180 ecnebi 
şirkette istihdam edilen mumur
larm yüzde kırkrnm Türk olduğu 

anlaıılmıştır. Ticaret müdüriyeti 
komiserleri memurların kAmiJen 
Türk olmasını temin için ciddi 
takibata baılamıılardır. 

B:ınkılardı 

Yenı banka n1en1urları 
EmlAk ve eytam bankası mer

kez ve ıubeleri için yeniden 8 
memur alacaktır. Bunun ıçın 

15 martta bir müsabaka yapda
cak kazananlar arasında seçilen 

8 kişiye 75-85 lira ücret verile
cektir. 

Ziraat bankas1nda 
Ziraat bankası müfettiş nam· 

zetleri imtihanı S nisanda yapı· 
lacaktrr. imtihanda Ali mektep 

mezunlan ile Hun bilenler ter· 
cib olunacak kazananlara 120 Ura 
m.ııı•s verilecektir. 

Diba sidemedi' yann sfclecek 
lstanbul fabrikatörleri namına lktı-

sat ,.e Mali)e vekaletlerinden rnuame· 
le \'ergisinin kaldırılma ını ricn icin 
Ankarada gidecek olan sana) i birliği 
heyeti hareketini ) arına tehir etmistir. 
Aldığımız mütemmim maJUmata göre 

heyet ayrıca teş' il i sanayi kanununun 
tatbiki hakkında lktı at vekfıletile te
mas edecek \'c fabrikatörlerden dipozi
to mükellefiyetinin kaldırılmasile, ha
riçten getirilen maddelerin tal>i olduf,. 

' ları kırta iye muamelelerinin basitles-

Mezar selvileri Ye 
ecnebiler! 

tiri1mesi için tesebbüsatta hulunacııh· 

tır. 

Adll~cde 

Turing kutOp reiıine keıil-
memeıini rıo• etmitler Yahudi kızına gÖ-

Turing kliip reisi Reşit ~affet B. nül veren 
kltfbUn faaliyeti hakkında şu beyanatın 
bulunmu,tur: V ı J " -

"16 martta Cenevrede açılacak O· ~onu yaraııyan <Omur-
lan beynelmilel yollar, nakliyat \ ' C tU· CU, heş sene ha pSe mah-
rizm kongresine 47 memleket meyanın· kfın1 oldu 
da Türk turing klübü de da,·et edilmi~ lstanbul aitr ceza mahkeme-
tir. Bundan başka 23 mayısta Buda· sinde dün bir katil kastile cerh 
peştede toplanacak olan beynelmilel davasında karar verilmiştir. 
turizm yüksek meclisine de davet edil· Davada maznun, kömürcU A· 
dik lidir. KömOreU Ali, Şişhane yo-

Şehrimizi ziyaret eden birçok ecnebi kuıunda Matmazel Klar isminde 
seyyah eski mezarlıklarda yeniden in· bir Yahudi kızına gönül vermif. 
pat yapılmaamsını Ye buralardaki sel· Kız, kömürcüden hoşlanmamış, 
vtıere dokunulmamaarnı taniye etmek· A 
tedlrler. Biz de bunu belediyeye bil·· yGz vermemiı. li, beğenilme• 

meaine kızmış •e kızı, beş ye-
dirdik. rinden yaralamış. 

Klübün se.rıelik kongresi 15 nisanda Istanbul ağır ceza mahkemesi, 

toplanacaktır. maznunu katil kastile cerhtea 
Balkan konf eranaında kararlaştığı 

veçhile nisanın son haftasında Istan· bet ıene ağır hapse mahktim 

buldıt bir turizm haftası yaptlacaktır. etmitlir. 
Bu münasebette belediye turizm ~ube- Katilden beraet 
si \"e turizm klübü ihzarata başlamış- Kara Ali çetesi tarahndan 81-

dOrOldOğti menuubabıolan ço• 
ban Hasam, bu vak'adan eVYel 

Jardır. 

lsta11bulda mezarhkJar 
Hazirındın ıonra 61ütır ev

lerde yıkınnuyıoakttr, bu 
i'i belediye yıpıoık 

Be1ediye mezarlıklım tamamen ida
resi altma almıttır. Istanbul içinde 
bin kadar mezarlık butaamuş ve bun· 
Iann kısmı azamınrn evkaf.r •it oldufu 
tesbit edtlml,tir. Maarhklar pbnl 
isühzaratını tamamen ikmal etml~ 
Ankaradan mezarlıklar talimatname· 
sini bekle•ektedir. Şimdiden on tane 
cenaze otomobili yaptırılmasına karar 
,·erilmiş, fen heyeti mimarları tarafın· 
dan üç nevi cenaze otomobili projesi 
yapılmıştır. Hazirana kadar bu oto· 
mobiller yapılacaktır. Talimatname 
gelince derhal tatbik edilecektir. Ha· 
zirandan itibaren belediyenin tesis e· 
dereli meıarhkt&ll başka hiçbir yere Ö· 

öldürmete teıebbOıle maznun 
Muıtafa ve Ahmedin mubake· 

mesi, lıtanbul ağır ceza mahke
mesinde bitmiş, maznunlar, be-

raet etmiı Ye serbest bırakılmıı-
lardır. --- - -----

Muhtelit mübadelede 

Kıymet takdiri 
Hey'et •zaıı gelmeO• batl•dı 

Gayri mubadillerin Yunanislanda 
bıraktıktan emllke kıymet tak
dir etmek Uzere Garbi Trakya
ya gidecek olan komisyonlann 
halan Ankaradan ielmeğe baş• 
lamıılard1r. 

Dün Cemal ve Muhiddit B. ler 
tehrimize gelmişlerdir. Diğer aza
mn da şehrimize gelmesini müte
akip komisyonlar hareket ede-

cektir. 

Elektrık zammı 

lü ıömillmesine müsade edllmiyecek be 
Jediye mezarlıklan OskUdar, Beyoğlu. 
Istanbulde olmak üzere üç yerde tesis 
edecektir. Oı1kUdardaki mez:arhk Kı· 
sıklı yolunda, Beyoğlu mezarlığı Bil· 
yUkdere yolunda, Istanbul mezarlığı Sanayi fabrikatörlerini 
Edlrnekapı haridnde yapılacaktır. Bun mütee••İr etti 
dan bap• belediye şehrin muhtelif yer Elektrik ücretlerine kilovat başına 
)erinde c:enue yıka111a mahalleri yapa· hir meclMnde verilen karar sanayi rab 
cak n muayyen bir ücret mukabilinde hir mecli inde Hrllen karT sanayi fab
ölüler burada yıkanacak, kefenlenecek rikntörlerini çok mütec sir etmiştir. 
ve belediyenin cenaze otomobili ile Fabrikatörler diin bunun için sanayi 
mezarhfa nakleıillerek mezarlığın da· birJiğinde toplanmıslar \C bu zammın 
imi müstahdemleri tarafından gömüle· elektrikle işliyen sanııJi fabrikalanna 
cekttr. yapacağı tesiı·i tetkik etmi lerdir J~ti· 

Bu 
1
.erler yapıhnca evlerde cenaze mada, Ankaraya gidecek olan heyetin 

ıkamak ve kefenlemek menedilecek· bilhassa bu mesele ile de me:.gul Qlmai- Meurlıklar ıubesi tarihi Juyme- sı kararlaştmlmıştır. Fabrikatörler 
,:r~lan mezarlıkları da ayırmıştır. Bu b~ zam kabul.edildi~~ takcli~de yeniden 
gibi mezarlıklar tanzim edilerek muha· bırçok elektrıkle ~utehurrık imalat. 
faz:& edilecek, kıymeti haiz olmıyan hane!eri.n kapanmn~a mnhküm olnca-
mezarlrklar Mtrlaeaktır. ğını ıddıa etmektedırler. 

Eczaneleı 111üf ettişi 1 Açık muhabere 1 
Eczaneler umumi mUfettiti • Utngada Yeni Repet~i okağmda 

ismail Hakkı B. dün iımirden No. 8 Mehmet ls'af lJe)c: _Mektubu
ıebrimize gelmiıtir. İzmir Ye tn.uz Dr. Puat nbit He) c göncleriJmiş-
Aydan mıntakaaındaki ecıa- ır. 
neJeri teftit eden ismail Hakkı ~ ~ynş muallimleri birliğine:_ Ad-
B. ıebrimiıde afyon fabrikaları- r~~ını7. .postadan eksil\ alındığı icin 
nın imalltanı kontrol edecek ve gondcrılememiştir. • 

bu teftitlerine ait bir rapor ha- •.. d* • 'nfia \'ekfıleti u i Jeri müdürlü· 
ıırlıyarak sıhhat veklletine gön· g.u~ e daktilo 1\1. Hidayet n: _ Adre-
derecektir. sınıze gönderildi. 

. Ankara 1 Uankn ı umumi muha-
Taabıb - Oiınkü sayımızda gençlik sehcsinde İffet H • \d · · ·· 

sayıf .. ndaki hlktye birtnclmiı Gılıtasarav derildi. · · - re ınıze gon· 

Jieesl t&ll kı111m talebesinden 1358 numn: * Kütaha Ahırard · ,, • 
1 

,. f S h" . • ı cnaıı ~ ı. o. l\luh· 
r• ı ı usu a ır Beydır. Dünkü nAshıı· terem H: - Adres· · · · d '-• f S • ınızı posta eksık yer 
mdır. .• ı usıı ıbn Rey c;tkmışur. Tashih diği için kn) dedilememı'!<t"ır ,. d e crız . . · & ann an 

· ıtıbaı·en gönderilecektir. 
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Türk neferi 
Büyük Fransız şairi "Muh..ırebe 

meydanı,. isimli şiirinde, son demleri
nin geldiğini hisseden bir neferin son 
iyilik olmak üzere yağmurJuğunu ya-
ralı düşmanrna verdiğini söyler. Fran
sız muharibinin seciyesinde hayal
den bir ulviyet takan şiir yrllarca dil
lerde gezmiş, okuyan gözleri gururla 
parlatmıştır. 

Şür hakikaten güzeldir ve etraftan 
topladığı sevgi haklıdır. Hatta onu 
tiirkçeye adapte edenleri bile hatırh· 

y.,rum. Bizim şairlerimizi imrendiren 
ve adapteye sürükliyen şey, bana öyle 
geliyor ki kendi varlığımızı, o varlığm 
içindeki cevheri tanımamaktan ileri ge
liyordu. Ne köydeki tarı~ saban VP. 

balta türkünü, ne harpteki meydan, si
per ve hücum türkünü bilmediğimiz 
içla böyle imreniyor, ba..,.~a sanihaların 
markalarım taşıyan eserler üstüne 
kendi etiketimizi yapıştmyorduk. 

Dün bir vesile, hafızamda kimbilir 
ne zamandır örselenmemiş bir hatıra
yı silkerek bu manzumeyi bana tekrar 
düşündürdü. 

Bir vesile evet. .. Hem de nerden ne
reye .... Yunan meclisinde bir nazır iza
hatı verirken, Edirne hudut karakolla
rındaki Yunan askerlerini boğulmak

tan. kurtaran tUrk neferini millet kür
süsünde şükranla andı. Son şu vak'a 
bana işte o Fransız şiirini, "Fransı..: 

gururunu,, hatırlattı. 
Koca bir memlekete yıllarca fahir 

vasıtalığı eden, her toplantıda tekrar
lanan, avuçları alkıştan çürüten o şi· 
irle bu hakikat arasında ne büyük, n~ 
derin bir fark var! 

Fransız şairi öleceğini anlıyan bir 
ırkta§ına son deminde iyilik ettiriyor. 
Bunda fevkalade ne var? Zaten öle
cek değil mi idi? Şu halde varhğİndan 
ortaya koyduğu, gözden çıkardığı kıy. 
met nedir? 

Muharebe meydanında son nefesini 
verirken iyilik eden Fransızla, daha 
dfln kendi topraklarında bin türlü zul
munu gördüğü Yunan askerini kurtar
mak. için canını ölüm tehlikelerine atan 
tu türk neferleri arasındaki farkı gör· 
memek kabil midir? Biri öleceği için 
kaputundan, biri kurtarmak için canın 
dan geçiyor. Fakat zaten Mehmetçiğin 
yüzü ne zaman güldü ki! •. Onun nasibi 
unutulmaktan başka nedfr? Döviişte 

ve sulh içinde hatta köyünde ömrü baş
tan başa bir harika olduğu halde ta§-
sn, nişansız bir mezar altında yatar. 
Ama onu bu kadar büyüten, 61vileşti
ren de f eragatindeki bu varılmaz, bn 
erilmez mertebe değil midir?... Nerde 
bizim şairler? 

Ticaret Aleminde 
~----.....--- -... ~ 

ihracatımız 
Geçen ay ıçinde oldukça 

fazla idi 
Tanzim edilen istatistiklerden 

anlaııldıgına göre şubat ayı zar
fında ihracatımız artmıştır. Yalnız 
6 ıubattan 15 şubata kadar ls-

tanbuldan beşyüz elli bin kilo arpa, 
41 sandık afyon, 169 çuval fın· 
dık, 160 balya tiftik ihraç edil
miş ve izmirden de Avrupaya 
274,751 kilo incir, 111907 kilo 
pamuk, 219279 kilo tütlln ve iki 
buçuk milyon kilodan fazla zey
tin yağı gönderilmiştir. 

Bu bir hafta içinde fındık ih· 
racatı da canlı olmuş ve Gire· 
sundan 27 bin, Trabzondan da 
54 bin kilo fındık sevkedilmiştir. 

~ 

Gardenbar kapandı 
Gardenbar evelki gecedenberi 

kapanmıştır. Sebep olarak istih· 
lak vergileriniil çokluğu göste· 
rilmektedir. 

1931 

ineilttrede dikta .. 
törlük 

[Uat tarafı 1 inci sayı/ada ] 

bi bulunuyordu. Mosley ile 
Snovden arasında ihtilaf basıl 
olduğundan Moıley istifaya 
mecbur olmuş ve fırka içinde 
Snovden ile mücadeleye devam 
etmişti. 

Mosley'in amele fırkasından 
istifa ederek yeni bir fırka teş
kil edeceği geçen haftadan beri 
söyleniyor, ve Londra ga:ıetel~ri 
buna işaret ediyorlardı. Hatta 
londranın haftalık Observer ga
zetesi son nüshasında Mosleyin 
mart iptidasından itibaren ame
le fırkasmdan ayrılarak kendi 
siyasetini tervice başlıyacağını 
ve bunun için ingiJterenin sanayi 
merkezlerini dolaşarak kenJi 
prensiplerini ve fikirlerini telki· 
ne batlayacatını söylüyordu. 

Mosley•in en esaslı fikirlerin
den biri; İngiltereyi cezri bir ha
reketle kurtarmakbr. Ona gö
re ingiltereyı bugünkü iktısadi 
ve mali buhrandan kurtarmanın 
yegane çaresi, bir diktatörlük 
tesisidir. Kendisi, geçenlerde 
Makdonalt hnkametine bir muh
tara takdim ederek bu fikrini 
müdafaa etmiı ve ingilterenin 
ancak bir diktatörlOk sayesinde 
bugünkli vaziyetten kurtanlaca
ğmı mufassal bir surette anlat
mışbr. 

Mosley bu mubtarayı yalnaı; 
imzalamamıı, onunla birlikte 
yene amele fırkasına mensup 
meb 'uslar bu fikirlere iştirak 
ettiklerini bildirmişlerdi. 

Mosleyin bu hareketinin sebe
bi de maliye nazırı Snovden ile 
arasındaki ihtilafın temadiıinden 
baıka bir şey değildir. 

Snovden, henllz serbest ticaret 
taraftandır. Halbuki b~ fikir, 
amele firkasınıo içinde de gtin
den güne za'fa uğramakta, amele 
fırkasının aol canabları ve diğer 
grupları serbest ticarete muba· 
lefet etmektedirler. Onun için 
Snovden za'fa uğramıı bulun
makla beraber fikrinde ısrar . 
etmekte olduğundan, sonra diğer 
taraftan bütçeyi tevzin etmiyerek 
elli altmış milyonluk bir açık 
bırakacağmı söylediğinden vazi· 
yet Mosley ile arkadaşlarının 
daha şiddetli bir harekete geç
melerini intaç etmiftir. 

Mosley ile arkadaılarının en 
mühim umdelerinden biri, ingil· 
terenin her türlü fedakarlığı ih
tiyar ederek ve bu fedakirlıtı 
bütün sınıflara teşmil ederek 
mütevazin bir bütçe vücude ge
tirmesidir. 

(Moıley) in diktatörlük yap
maktan maksadı, ingilterenin ik
tısadi menafiini temin edecek 
battı hareketi bir komitenin tas
vibine iktiran ettirdikten sonra 
tereddütsliz bir surette tatbik 
etmektir. 

Şimdiye kadar Moıley ile 
Snovdeni banıtırmak için mü
teaddit teşebbnsler vuku bulmuş, 
fakat bunların hepsi akamete 
uğramıtlır. 

Bu yeni fırkanın ne derece 
muvaffak olacağı hakkında şim· 
diden ı6ı söylemeğe imkan 
yoktur. 

Ö. R. 

Ankara telci onu 
Ankara-Istanbul telefonu ev

velki gece Eskişehirde bir di
regin yıkılması dolayisile boıul

muı bu yüzden muhaberatın 
inkıtaı öğleye kadar sürmÜf, 
soma muhabere temin edilmiıtir. 

1Maarif cemiyetinin' . . .......... ' .. · . . .,.. . - . . . . . . ' 

.· Günün · Siyaae.ti 

Arzın yaşı nasıl tay.o 
edilmış? 

Uranyom denilen bir cevner 
var ki bunun atomları radyom gibi 
patlayıp kurşun atomuna . inkılip 
ediyor. Beher saniyede yahut 
beher as~rda patlayan atom ade
di malumdur. Kayalarda mevcu
diyeti anlaşılan vasati oranyom 
ve kurşun miktarlarmdan arzın 

yaıını hesap etmek imkan dahi· 
line giriyor. Bu hesaplara bakı
lırsa arzın yaşı bir buçuk mil· 
yon asır kadardır. Fakat bu 
miktar kayalarm yaşı olup arzın 
yaşı bundan daha büyük belki 
sekiz on milyon aaırdır. 

Arzın kışrında en çok 
hangi unsurdan var? 
Havadaki gazlardan biri olup 

hayatımız için ehemmiyeti ma· 
itim olan oksijen gazıdır. Arzın 
kışrındaki kayaların hemen yüz-
de ellisi oksijendir. Bu nispet 
ar:ım içinde bu miktarı muhafaza 
etmez. Arza kül halinde bakılır
sa belki ·en çok bulunan unsur 
demirdir. Maacnafih bu da bir 
spt>küJasyondan ibarettir. 

piyankosu 
[Ust tarafı 1 inci sayıfada ] 

olan talebe yurtlarının tesisine, 
yüksek tahsilleri esnasında mu• 

vaffakiyet gösteren fakir talebe· 
nin Avrupaya gönderilerek tah-
sillerini ikmal etmelerine sarfe
dilecektir. Piyanko bu sene bü-

yük rağbet görmüş, biletlerin 
çoğu satılmışlar. Henüz Anado· 

ludaki şubelerden tali malumat 
alınamadığı için ne kadar bilet 

satıldığı adeden tesbit edileme· 

miştir. Dün çekilen numaraların 

başlıcaları şunlardır: 

En büyük ikramiye olan doç 
otomobili 34450 null!araye, pul· 
luk 4365 numaraya, bis:klet 

40687 numaraya, hereke batta
niyesi 68631, 27269 numaralara, 

fotoğraf makinesi 44016 numa
raya çıkmıştır. 

60973, 37485, 39132, 46969, 
29849, !\2685, 5535, 72404, 
4472. 3180, 46244, 1054, 64221, 
70709, 58152, 20919, 53724, 
18634, 11344, 22964, 44791 
numaralar birer boyun atkısı 
kazanmışlardır. 

. . . . . r .. . ........ ... - -

"Sulh ve müsalemet,, 
mümkün rnü? 

Arnavutluk kralı Zogoya Viyanada 
yapılan suikastın müteşebbisleri tara· 
frndan baklelen neticeyi vermememi Av 
rupa sulh \'e müsaJemetinin bir müddet 
daha devam edebilmesini temin etmiş· 
tir. Eğer kral Zogoya atılan kurşun 

hedefine isabet etseydi bu kurşun t9U 
temmuzunda Srrph Prençipin tabanc:ı 
sından çıkan kurşun kadar mühim ne· 
ticeler verebilirdi. 

Yugoslavya ile ItaJya arasında de
vamedip giden anlaşmamazhk er geç 
Avrupa suJhünü tehlikeye koyacak bir 
vakıadır. likisi de Avusturyanın mira· 
smdan istifade eden bu iki komşu dev· 
let 1918 sulhünün kendilerine tayin etti 
ği hudutlardan gayri memnun oldukla· 
rı gibi birbirinin hareketıerinden daima 
şüphelenmektedirJer. Bugün Belgrat 
ve Roma arasındaki münasebat ile ~9U 
teki Belgrat ve Viyana arasındaki mü· 

nasebat birbirinin tamamen aynidir. 

65402, 17872, 23925, 47355, 
22081, 47217, 63222, 45698, 

Divanı Harpte 6798 numaralar birer Kütahya ta ıtalya Versay muahedesi ile ona ---
ORFI İDARE KALKTI surabisi kazanmışlardır. Dün çe- mülhak muahedenin haksız kayitlerin· 

Şarkta Lehistan cenupta Yugosla'\"· 
ya garpta Fransa harbi umuminin ken· 
dilerine kazandırdığı ülkeleri kaybet
mek endişesile titrerken vasatta Maca· 
ristan Balkanlarda Bulgaristan ~enup · 

Örfi idare kalkb kilen diğer numaralar da spor den şikayet etmekte, cermanlığa gelin· 
Menemen, 1 - Bahkesir Ye çorabı, fanile, para çantası, esans, ce 1918 de boğazına geçirilen zenciri 

Manısada idarei örfiye buğünden kıravat, kolanya, sürme, mektep kırmak için mütemadiyen silkinmekte-

itibaren kaldırılmışbr. Seyahat çantası, mendil kazanmışlardır. dir. Bu vaziyette olan bir Avrupanın 
ıerbestir. - değil ittihat etmesi hatta uzun kısa, bir 

Bugiin bir kısım mahkum An- Rci si cümhur Hz. müddet bile sulh içinde yaşaması imkan 
karaya nakledilecektir. _ sızdır. Şu halde Cenevre müzakerelc-
M en emen köylerinde bulunın tÜst tarafı birinei say1fada) ri Akvam Cemiyeti misakları hakikati 

si ı Ahtar teriz. Henüz bu yaşa gelmiyenleri aza anlamıyan halk tabakasına karşı gös· 
lzmir, 1 - Menemen dahi- namzedi telakki etmek ve onları buna teriJen numaralardan başka ne .1 ı<>~aJ:ıi· 

tinde ve köylerinde yeniden göre hazırlamak lazımdır. Fırkamızın Jir? sıtwb 
ıilih tAbarriyahna başlanmııtır. yüksek mefkuresini ve programının e- M. Gayur 

Dilndenberi sekiz tabanca ve saslannın bütün vatandaşlara anlatma 
dört muhtelif silah bulunmuştur. hdrr,r 
Silahların sahipleri hakkında ad- Reisicümhur Hazretleri, bir milli 

Devlet bankası 

!iyece tahkikat yapılmaktadır. muallim heyeti, miIIi inkılap heyeti ad- lŞTlRAK T AKSlTLERl ııı:ıeıu, 
Divanı harpten salahiyettar dettikleri Cümhuriyet halk fırkası men MEGE BAŞLADI 

bir zatın bana verdiği malumata soplarına daima daha ziyade ve daha Devlet ban.kası tesis heyeti yarın 
M d' h ptc yı'rmı' dava . . b kt Ankar~dı:ı toplanacaktır. gore ıvanı ar müteyakkız çalışmalarını tavsıye bu· on uçu a ... .. 

k 1 B 1 h k h ~ ··menin susk a mışbr. uo ann a • yurmuşlardır. Bundan sonra Türk o- içtimada ususı encu ' • 
kında yapılan tetkikat netice- cağım ziyaret etmişlerdir. Ocağın iş- ripsiyone iştirak edecek bankalar hak· 
sinde sekizinin ırıahalli adliyesi~ tigal sahaları azanın alaka ve faaliye- kında hazırladığı esaslar müzakere e· 
ne nakli, on ikisinin di.-anı ti hakkında izahat almışlar, ayrılırken dilecektir. 
harpte görUlmesi kararlaştml- (Konyanın kıymetli ve güzide gençle. Banka hisselerine iştirak etmiş olan 
mışhr. Bu on iki dava azami rile karşı karşıya .bulunduğumdan ve devle.t memurlarının mart maaşların
salı gününe kadar bitirilecek kendilerini her vakit olduğu gibi şen dan ilk taksiti kesilmeğe başlamrştır. 
tir. Divanı harp bugün Manisa ve şatır bulduğumdan çok memnun ve Tesis heyeti azasından Sana}i ve Maa-
jandarma kumandanı Kemal ve müteşekkirim) demişlerdir. din bankası müdürü Saadettin Bey ~e 
k .e.tı'bı' Hamdı' Efendilerin muha· b tl d.. Ankaraya gitmı•· 

a Fırkada ve ocakta azalar büyük zi- bu münase e e un '}; 
kemesine baıtayıcakbr. yaretçiyi hürmetle alkışlamışlardır. tir. 
Bir feyh dıh• tevkif edildi - ------------------------:--=: 
Şeyh Asım isminde bir zat ı. fiBE· E!BM_ HIBJL R;) D JE HAA KNA RN<:H'J N G s Çanakkalede tevkif edilerek 

(Menemen) e- ~etiri1mi$tir. 

Seyrlseraınd~ u tarafından idare edilen en müessir ve en mükemmel 
Ecnebi kunıpanyalarla 

rekabet 
f ngiliz, Hidiviye ve Mesaj eri 

maritin kumpanyaları ile Seyri
sef ain arasındaki rekabet devam 
etmektedir. Bu yüzden Seycise· 
fain fiatları yüzde yirmi tenzil 
etmiş, Mesajeri kumpanyası da 
bundan evvel iskenderiyeye 
haftada bir posta ·yaparken 
timdi seferlerini on beş gUnde 
bir defaya indirmiıtir. 

Sait B. dördüncü şube 
müdür rnua vini o]du 
Dördüncü şube müdür mua-

1 
vini Mehmet B. Trabzon polis 
mektebi müdürlüğüne, onun ye
rine de polis müfettişlerinden 
Istanbul mektebi nızamat mu
alJimi Sait B. tayin edilmı.ıtir. 

Sait B. evvelce de bulunduğu 
2 inci şubede yazife aörecektir. 

Y1\LAN 
filmidir. 

-· Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci Keşide 11 MART 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8000 

Liralık ikramiye 
Ve: 25.000 Liralık bir 

mükafat 



• 
ita retler 

B 1 ça_k _ k----::u --=--1 İ a_i_rı ın-:---a_d_a--;-n----;a_ın--;:e li yat 
S - VAKiT 2 MART 1931 -

Marlen Diyetrih 
Pariste ! 

Yeni intihabat ve it 
adamları 

A turya mütefenninlerinin bir keşfi sayesinde 
a:1diyatlarda bıçak yerine elektrik kullamhvor 

Tüccardan bahsedildiği zaman; e-s ' tka" • 
fer: ana 

'4_ Bu adam kazanamıyor derseniz k 
o adamın aleyhinde söylemiş olursu- rın iZi 
nuz. 

Bir iş adamından: 

•- lyi yiyor. lyi içiyor. Hatta israf 
derecesinde masraf yapıyor derseniz 
bu söz, o adam için kocaman bir afe· 
rin yerine geçer. Aşağı yukarı birçok 
rneslekler için mantık böyledir. Kazan 
nuyan bir tüccar sizin karşınıza geçer 
se aklınıza bu adamın beceriksizliği ge· 
lir. Bir iş adamı dert yanarsa, size 
onun buluş ve yaratış kabiliyetinin nok 
sanlığma hükmedersiniz. Fakat bir dev 
Jet adamı, bir politikacıyı tüccarı vur
duğunuz mantık terazisinde tartamaz· 
sınız. Bir iş adamı için düşündüğü~ilz 
şeyler hiç aklınıza gelmez sanki poJıti
ka ile uğraşan, devlete hayatını hasre
den insan, tüccar değildir. Komisyon· 

d wil . d w ·ıdı"r onun ya eu eg dır, iş adamr egı · 
dl esi cemiyetin idaresidir. 

. . . k nal açmak· 
Cemiyetın ıdeal lerıne a 

d ktır Bunun trr. ldealleri canlan ırma · . r 
i~in bütün tarih devrelerinde cemıye ın 
hayatile, idealile haIJi hamur olanlar 
ne kadar küçük vazife ile meşgul -~lur-

1 b
. ı·· ili iş adamı ve tuccar 

&a o sun ır ur 
cibi düşünemiyor. . . 

Esasen büyük ideaJistler ı~ın servet 

Ç J Pinin kız• güzeJJik aya . . 
kıralıcesı 

Elektrikli ameliyat • 

İngil~e~~:~~k bir l 
binayı yaktı 

lngilterede Hasting kasabasının ci· 
varında fatih Giyom zamanında inşa 

edilmiş eski bir manastır vardır. Sekiz 
yüz sene en-el temel atılan bu manas-

tırrn bazı aksamı değiştirilmi~ n la· 
zırn olan ebniyeler ilave edildikten so11 
ra son zamanlarda irinde bir krz lisesi 
açılmıştı. Bundan birkaç gün mukad
dem binaların birinde zuhur eden bir 

ateş hepsine yayılmış ve dokuz asırlık 
bir hayati olan manastır tamamen yan 
mıştır. Yangından yalnız bazı tarihi 
tablolarla birkaç hah kurtarılabilmiş
tir. Manastırm tarihi kıymeti en çok 
olan salonu da bütün eşyasiJe kül ol
muştur. Tarihi mühim bir kıymeti olan 

A_:u~turya rnütefenninler!nin e~ı binanın yanması lngiliz asarı atika 
son ıhtıralarından biri, amehyat edı· mütehassıslarını ziyadesile müteessir 
len bir hasta üzerinde b~çak kulla!'mı- ettiğinden binanın mektep haline konu
yarak onun yer

7
i.ne elektrık şe~~r~sı ku.1 lark hu kazaya imkan veri1me~inden 

l~nma~tadır. 'ıyananın en. b~yulkd k~ı· dolayı hükumeti şiddetle protesto et-
lmklennde, bu usulün çok ıyı o ugu kt d" .1 . .. 

1 
. 1 1. me e u eı. soy enıyor. Bu şekilde yapı an ame ı- _______ ..., ___ _ 

yatta hasta daha az kan sarfediyor. Ç k dişleri 
Daha az acıya ınaruz oluyor, ve daha OCU -----çabuk iyileşiyor. Ameliyattan sonra ALMANYADA KOYLERl TEDAVi 
kalan yara izi de cok ehemmiyetsiz 0 - OTOMOBlLLERI DOLAŞIYOR 
luyor. ~ bile idealin yolunda bir basamaktan 

başka bir şey değildir. . . . . 
Tabanca gibi, nizam gibi. fikı~ gıb~ Berlin polislerinın 

o da cemiyetin yoluna sarf eddecek 

,-

kuvvettir. . muvaff akiyeti 
Halbuki politika saha~ınd~ hazan ış Geçenlerde Berlinde yapıJan büyük 

adamının mantığı ile cemıyetın mant~ğı koşu müsabakasına bir süvari polis 
arasında tezat bulunabilir. Bilhassa ın· müfrezesi de iştirak etmiştir. Po-

1 

kıl!p devirlerinde, inkılap~ı fırkala· lis müfrezesi geı·ek koşuda gerek ~~ id~ 
rın özünü idealistler teşkil eder. Liydı . . . resinde birinciliği kazanmıştır. Suvan 

Yeni intihapta bir ha) li idarecilerin Bir ~ilenin e.~radı~dan he~bmnın polisler alelade programdaki koşudan 
ve maliyecilerin meb'uslukta değil, iş baş~~ hır sanayıı nefıse şubesınd.e te- başka kadim at koşularında yapılan 

] 
w h b • ..1. . ferrude muvaffak olması her vakıt te· numaralardan bazısını tekrar ederek 

başındaçalıştırıacagı a eı veııı)or. d··r dT h d. l d d w'ld' b.. · · · 
'ı-O:nrit etmek isteriz ki iş adamı ·rntan·f sa ~ e ı ı.r a !se er en egı ır oy bütün seyireilel'in hayretle takdırmı 

. . . . le hır bahtıyarlıgı elde ede1,1. mah\iut a- celbe muvaffak .ımuşlardır. Resmimiz 
dqlar da kendılerı ıc;ın daha faydalı ileler arasınra rus mugannisi cısatya- . . . . .. j de • 
olan iş ve ticaret sahasında memlekete . . . . .. . . polislerın beygırın eyerı uzer n a 

ı t .h d 1 pın) ın aılesı muhum hır mevkı tutar. yakta dura k koşmag·a hazırlandıkla müfit omayı ercı e er er • A'I 1 F d . ra 
. ı e reısı o an e or Şalyapın opera rı srradak' · ·eti gösteriyor. 

Sadrı Etem mugannilerinin en meşhurudur. Dört 1 vazı} 
evladından Lidya babası gibi muganui • --... - .. - . • 

Süryede neler oluvor? likle .~öhret. bulmuş, Mar~na dans~ te EldıvenJer .. uzerındekı 
Yeni Adana gazetesi Beruttan al· -ferrutı·et11?~~· e~ g~nçlerı F~dor sıne- vüzuk ler Çocukların diılerinl muayene 

d b ri Suri ma ar ıst ıgıne ıntısap etmış, Boris - . 

Greta Garboya çok benzedi· 
ğinden dolayı Amerika efkarı 

umumiyesinde bir ikilik vücuda 
getiren Marlen Diyetrih, koca• 
sının yıl dönümünü tes'it için 
Parise gelmiştir. Marlen Diyet
rihin bu seyahati icra ederken 
daha fazla Amerika dedikodu· 
sundan bir müddet iıtirahat arzu 
ettiği de söylenmektedir. 

VAKIT'ın takvimi 
.., 

;ı Mart P11zarte:i 931 
Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Gane~m doğuıu: 6.35 - batışı· ı 8,01 

Namaz vakitleri 
Sabah Otle ikindi Akıam Yahı 

5 14 12,26 15 :l5 18,01 10,30 
lmıak 

.... ' 
4, "ifı 

t•t•PS *'*W%C.&\i!B.17.:ılC'Tl:PCr"PC 

VAI{IlT 
lstonbu1 An ~<ara cad 

desi '/AK!T Yurdu 
Tclc!on: !dar~ 9.43:-0: Yill.t i~kri ! .4371 

'Abone şartluı : 
ı :3 6 J2 Aylık 

Dııhilde 150 400 ";"50 1400 Kuruş 

Haricte 800 1450 2700 

ilan şartlarımız : 

Satırı 
Santimi 

Resmi 
ı o Kş. 
w .. 

Hususr 
12,50 K~. 
25 ,, 

Jığı bir haberde bir hafta. an e. . .. · ise kıymetli bir ressam olarak yetiş- Şimdiye kadar eldiven üzerınde Mekteplere devam eden .çocukların 
d ıddeth muca· ·ıd· B t d t k Küçük ilan şartlanmıı : 

~·ede fırkalar arasın a ş _ - w miştir. Boris henüz 26 yaşında olduğu YÜ'l~k kuJianmak adet .. değı 1• u yep dişlerini muayene ve e ~~· .e me ~n 
2 .1 4 

30 50 65 75 
ıJelelerle jntihap kargaşalıg~. başlad.ı~ halde tabloları meşherlerde birçok mü Yenı adet ancak son gunlerde Londra- mühim meselelerden bırıdır. Şehır 
·u yazmaktadır. Bu habere gor~ Surı~e kafatlar kazanmaktadır. da göze çarpmış ve kadınlar arasında mektepleri~deki çocukları muayene et-
hük1lmeti vatanperverler aJeyhınde şıd Bu dört çocuktan babası ile yaşıyan r~ğbet görmüştür. Yakın zamanda ~~- mek nisbeten kolay ise de asıl mesele A Abonelerimizin her üç aylı-
detli propaganda yaparak onları ta:ı- Marina iri yapılı sarışın bir dilberdir. d.~venli kadınların parm~~larında yu- köy mekteplerine devam eden çocukla- ğı için bir defa mcccanendir. 

I. 10 Defalık 
100 Kuruş 

"k kt dir. Bu cümleden olarak Su Pariste!<i Ruslar 1931 seneı;;i rus güze- zukler görmek moda halını alacaktır. rı rı ayni sıhhi seraite tabi bulundur- R - 4 satırı geçen il~nl~nn fazla 
Y~ etm

1
e. ]eri vatanperverlerin toplan· li olarak onu intihap etmişlerdir. kt 'dı· Al~anyada bu mesele şu satın için 5 kuruş zamohmur, 

rıye po ıs e dövmüsler S h d b ma a ı . 11.,:=miiiiii-:::i:iii:i:-iiiijiiiiiiiiiiiiliiiii;;;iiiiim:I dtğı bir evi basarak. onla~ı y· ~Su- Ta \ ' \''l rµcı· ı .. ·r k ı· . "'at ıa e aşı şekilde halJolunmuştur. Her mıntaka-r• 
tmışlerdır. me c ' ... ' ıra ıçesı F . d b h lk .. kk'l b" 

içtimalarını mene lb. h'm Bevin B J " A ··k t . . erah sinema a u gece a da birkaç otomobilden muteşe . · ı u· ı· ... , ıemektedı·r. Btı otomobiller, altı bin 
• .. • . Halepte ıa ı . u sene, meıı a ayyare cemıyetı • . k H . . . ul ol :.-
rıye hukumetı ak . ·th·enleri de umumi içtimaını Miyamayda aktetmiş gecesı komık aragöz Oseyın kafıle munhasıran bu .ışle. meşg .. : hastayl tedavi ye muayene edecek a-
evinde bir içtima yapm ;:planın Su· tir. İçtima esnasında bir tayyareciler beyin kumpanyası. maktadır. Bu otomobıIIerın her bıu l ti ·ı • 1 t kt d r Resim-
tevkif etmiştir. Berutta • ı· ha· . kıraliçasının intihabı menuu bahis ol- Sinema - komedi • dram ve bir diş hekimi için lazım olan bütün va e er ve 1 aç arr aşıma a 

1 
• 

· h""kume 1 ı ki ·· ··ı k riye vatanperverlerı de u .. . b"r mus neticede Anna Lee namındaki meccan· 'kramiyeler Koltuk 25 sıtalarla mücehhezdir. de bunların nasıl ça ıştı an goru me · . . b tm huı ı ~ ' . . ı ı . . . . . 
zıranın iskatını ve ıntıha ~terdir. tayyarecı kadın ekserıyet kazanmıştır. kuruş. Hatta bütün tedavı aletlerı elektnkle tedır. 
şekilde icrasını talep etmış---=~!2-~~~~~~~~=~~~~~~~~ss~~~~~~s~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~7-~~~~~~~~~~. 
e~~~~~~~66 Albeı' ikinci mükaf~tı alıy~r:. ~ltı yu.' Fokstrotun başladığını ilan ediyor. nun altına biber .~ü.~ülmüş teke keçi gi- Dans (maç) '.bitti. Fakat herkes 

Tefrika numarası • _ murtasmı sarışın dılbere goturuken bi Buna yalnız birkaç çift i~tirak ediyor. bi _ zıplıyor. Donuyor, kasırgalar çe· dansa denım edıyor. nız masamızda 
. d nıüellifi ıe çekingen bir nazar atıyor. Villi bu Bir de ne görelim ... Villi azametle dans viriyor. Zincirini koparıyor Ye nihayet Villinin kazandığı şişeyi haklıyoruz. 

Yazan "Garp cephesm e .. ,. e hareketi görünce takdirkar bir ıslık ça- yerine doğru yürüyor. Kari gülerek di rakkasesini havad salhyarak ve görül- Yalnız Alber yanımızda değil; kumral 
Erik Maria Remaıgu 

1 
·or. yor ki: memiş bir dönüş yaparak dansı bitiri- kızdan bir türlü ayrılamıyor. (Villi) ko 

O' Küçük dikişçi krz . ile Vonstip girl- _ Bu budala fokstrot bilmez ki... yor. .. . hı mu iterek diyo~ ki: 
. Dl· Ye ben de (fınal) e kalıyorum. Hepimiz büyük bir alaka ile sandal- Salonda artık şuphe eden yok. Şım- - Bana bak l ışte Adel. 
yor~ yret! Yilli yerinde oturuyor bu yerlerimzde iğildik. Ne olacağını sey- diye kadar görülmemiş bir dansörün Heyecanla cevap veriyorum: 

a iı;;tirak etmedi! Ben evvelden bil rediyoruz. Aslan mürebbisi kadın Vil- bir (Fokstrot) mütehassı~rnın karşısın- - Oh! .. Nerede? .. 

l d~~i: halde he~~z .. meydana ~ıkarma- liyi karşılıyor. Vi1li mütaazzım bir ha- da bu~~nduğ~n~ herkes emindir. (Vil· . ~a~.s sa~asında döne~t çiftlerden bl 
dı~ b'r (diz bukuş) ve (gerıye hare- reketıe ona kolunu uzatıyor. Mızıka li) talunden ıstıfadeye nıuyaffak oldu. rını gosterıyor. Çok dogru .. Adel sıs

\ dıgı~ 1
hakemlerin naza.~ı tak~irini cel çalmağa başlıyor. ()y]e bir zafer çaldı ki ikin~i mükflfa- ka, esmer hir k:1rnlye ile dans ediyor. 

1 ket) ıle J{ücilk kız tuy gibı dans e· Ayni zamanda ViUi sanki bir vahsi tr kazanan ondan çok gerı kalıyor. - Çoktanben burada mı? 
bediyor~~ayet, ikinci mü.~~f-~tı kaza. d~,·e oluyor: sar'aya tutulmuş gibi tit- Fokstrot pehlivanı kaz~n.dığı rakı şişe· ~u .s~al~. so~u:;;umu~ sehebi var. Zıt.· 
diyor. l'lı . ediyoruz. Gogsume takı- rıyor. sini sallrya sallrya getınyor. O kadar ferımızı gormu~ oldugunu bilsem m~ 
narak taksım ·w ittihadı) gümüş ma- Sıçrıyor, bir ayak üzerinde zıplıyor, terlemiş ki elbisesinin rengi yeleğine ut olacağım. 
tan (Dans m•. uraııe masamıza geliyo dönüyor, çifte atıyor, şahlanıyor. ba- ,.e gömleğine çıkmı~. Yilli cernp veriyor: 
dalyası _ne ın~g~i: . , ~a~Jarını uzatıyor. (kaval yer) ini heı J\riza~~eml! adam gözüküyor: Heye - Gele~i beş dakika oldu. 

1 rum. Dıyoru ıcıüstür herıf ı ... Ne) e ıstıkamette sarsıyor. Sonra salonda candan gozlen adeta yaşlı oldugu hal· - Şu çlngene masası ile mi? 
.- Yillİ !.... :ecrübe etmedin? .. Bel domuz gibi bir koşu tutturuyor. Bu ı-;e- de YiHiye (iistat) di)~e hita~ ediyor. Ve - Evet, çingene ~asası ile .. 

hiç oJmaısa bı~a ı aJJrdııı !... f~r can:ı_baz ka~~n. ö~iind~ değil yanrn· kiirsüye ~e~~esi.~i rıca cdı.ror. ,Orl\es· Adel ~~ans ederken haşım ha fif~e ar-

ı . · tunr n1adah y ıvor: da, ... Boy lece , . ıllının sag kolu üzerin· tronun kuçuk bn (tremolo) sundan kaya egıl\. tutuyor. Eli kıvalye .· . 
\.1 ~ •• karış" ··b t d d · · t t k 1 ·ı · d·ı· • sının 

K rl da soıe r • bir tecru e e . e a eta (barfıks) yapıyor. Villi ise sonra YHlı Foks ro ıra r ı an e ı ı- omuzu üzerinde dinleni ... ·o. B .·· 
a Ne~e d .. .. d. . (M·ır d ·ıı·h d J ı. azan vu· 
Pek doğru... ansozun ayağını ezrnek tehlikesi ol· yor ve ken ısıne ı ı ans ı ı a ı) ziinii yandan rroru ... ·oı·u 0 • ·k.t 

- · • d d · d ı ·ı· M f'> " m. "a 1 
K 1 r T J d' ., EJbisesının ma an urmadan gıdiyor... nrn altın rna a yası verı ıyor. adalva harpten e\ \'elki h · ıtırat k d 

t 
ar gat ıp ı anı ~ unuRyokr ,h·e on ma~·t. nıe ~?il. :··kalkıp geriııb·oBr: e azametle Şimdi olduğu yerde dönmeğe başla- bir kırmızı kutuda: kutu beyaz \'e ~a- landm ... ·or kı· ı·çı·m· . k ımı o ·a afr c~ıı 

ı vumur asını :ı J) or. a ı oşuna gı \ ı ı ıı 0 . . . 1 J :sı ışıyor \'e ne esım 
-d. \' ld d . k d w d . . . düzeltiyor. yor. kadar çabuk dönüyor ki, elbi· vı kurdela ıle sarı mış; ne mutantan ne duruyor. Fakat h d .. .. . 

me ı. a man a ı a ı san ıgın an Şl· eteklerını . • sesinin etekleri ufki bir tt "U müdebdep bir merasim cep e en gozuktüfü 
d ı . . b' kı"'aca. sure e u.. . . ... zaman Yüzii sisıkin ... ·· ıd .. w •• • 

şenin markasın an an amış, ıyı ır şey bakıyor ,·e ~ d nı yor. Az sonra oldug~u -..·erd k . u-g·uı * * * · · ., • ,..u u~u zaman JM 
~ · ç·· k.. Ii n a .3 e - U) r onu adeta t:ını ... "t • tJeğilmiı;:;. 1-ı.azancınt se:mahr.tle bıze ve- - .un u... krizantem J • mı) orum. 

dyor. EYinde fazlasiJe eı·zakı var... Diyor. Sonra (Bitmedi) 
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, . · ... -: 'Hikaye · 1 Harici haberler 1 Verem hastaanesi 1 SPOR 1 
Buğda,y meselesi · Hıfz11s1hh1t meclisi 

,· - .' 9 . . • 
Paris, 28 A.A.) - Tan gazetesinin 

bir yazısına nazaran, Avrupa hirliği Pare bulur.unca açılmasına 

•stanbu! kros birinciliği 0 

İstanbul atletizm heyetinden: 
1 · Heyetimiz tarafından tertip 
edilen 931 resmi İstanbul kroı 
birincilik müsıtbakası 13 · 3-931 
cuma günü sabah saat 10 da 
icra edilecektir. 

Şaplı nedir? Asıl manası ile 
,.. usulu haıırlann:ııt şiş kebabı 

demektir. Fakat bahsedeceğim 
ş..bk, Beyoğlunun girintili çı· 
lcmbL dar aokPklarından birinde, 
uaan boylu bir kadınla kısa boy· 
l• kocasının idare ettikleri bir 
bar mllneddesidir. 

Şqlıkı bulmak bir yabıtncı 
için kabil olmaz. Yüksek ve 
muazzam bir binanın arka cep
hesinde, zemin katına sığınmış, 
methali küçük bir kapıdan · 

ibaret olan bu dükkan esasen 
gtlndllzleri kapalıdır. 

Şatlık ilk açıldığı zaman ben 
de oradaydım. HenOz ismi kon
mamıfb. Sahipleri benden bir 
İlim bulmamı istediler. Ben de, 
oruının yalmz gece açık oldu
tmı•, mllfterilerinin çoğunu ge
ceyi ıeven bizler te9kil edece
iimizi bildiğimden "Tünek" ol
aan demiftim. Öyle oldu. 

Fakat, meze namına dükkan
da mlHemadiyen ıaılık pişirildiği 
için biraz sonra "TOnek,, unutul
du, ve .dükkanın ismi "Şaılık,, 
kondu, öyle kaldı. 8 iıkemle, 
4 mua, 8 - 10 artist resmi, bir 
tezglb, iki raf, 3+5 metre 
ebadında bir oda, işte Şaşlık. 

• • • 
O alqam, Şaılıkta idim.Kimse 

JOktu. Erkendi. Saat ancak ge
cenin biri idi. 

Bir votka ısmarladım. içtim. 
Bir daha ısmarladım. Votka bit
mifti • Gidip bir şiıe aldılar, 
ıetirdiler. 

O arahk içeriye iki rus ka
dmı geldı. Oturup konuşmıya 
bqladılar. Dikkat ettim, bütün 
kadınlar, hangi milletten olurlarsa 
olsun, aralarında konuşurlarken 
birbirlerine benziyorlar. 

Ne söylediklerini anlamıyor· 
dam. Yalnız arasıra Muhammet 
F'ırgavni diye bir mısırlı ismi 
seçiyor, beni merak içinde bı
rakıyordu. 

Madam Senya - dükkan sahi
binin ismi - kadınlarla alakadar 
oldujumu görOnce kalktı yanıma 
gelerek: · 

- Seni, dedi, takdim ede
Jim mi? 

- Hay, hay. 
Takdim muamelesi, kadınların 

hararetli mükilemeaini sotut
muflu. Birer votka ikram ettim. 
Konutmıya baıladık. 

Kadmlann en çok nazan dik· 
btimi çekeninin ismi Şura idi. 
Keadiıine sormadan anlattı: 

- Anam rus, babam Kaf
ir.ayada tllrk konsolosu idi. 
Tabii ben de türk tebası idim. 

ihtilll esnasında babam öldü, 
l.lr raıla evlendim, o d" öldü. 

Kalkbm, beyaz ruı sıfatile 
iatanbuJa geldim. O zamandan 
heri tekrar asıl tabiiyetim olan 
tlrk tebaalığına dönmek istiyo
nm. 

Birçok para sarfettim, olmadı. 
Nihayet bana, eğer bir türkle 
nleniraem bunun kabil olacağı· 
•• söylediler. 

- Peki türk tebaası olup 
ae ya1>9cık1tnaı? 

- Suriyeye gideceğim, sonra 
ıeae haraya d6neceğim. Eğer 
tlrk tebaası olamazsam tekrar 
İllallbula aokmazlar. 

- Evet. 
- Muhammet FirgaYni ismin· • tle bir muırh dostum Yar. O, 

izdivaç tetkik komisvonu ı·eisine ,·erilen rapor-1 karar verdi 
da Anupad~ hububat yetiştirilen sa·I 

Vıliyet hıfzıssıhha meclisi dün haların genişlememiş olduğu ve muh· 
,.,,_ ıt:.&--~ ~ J!• vali muavini Fazlı beyin rivaae-.,.wUff: J.&ACU"" A"" &elif piyasaJara Rus hububatı gelmeğc 

benimle evlenmeğe razı olana bqlamasının bugünkü buhranı arttır· tinde aylık ıçtimaını yapmı~tır. 
150 lira verecek. dığı kaydedilmittir. Yine bu raporda, içtimada, açılmasına karar veri

- Bu ne biçim doıt böyle, beynelmilel zirai itibar enstitüsünün len verem hastanesinin daimi ve 
sizi kendi clile nlendiriyor. vaziyetteki ağırlığı hafifleteceği heyaıı tesiı masrafları tesbit ve müıa-

- Öyle demi. Tabit biz sadece olunmaktadır. kere edilmittir. Meclisin kararı-
e· F ASTA ASKERi BiR HAREKE'l' 

resmen evleneceğiz, yoksa... Rahat, 28 (A. A.) _ Fransız kıtaatı na göre hastanenin tesisi ve bir 
- Anladım. ''Tafilalet,. hurmalığının altmış kilo· senelik masrafı yüı otuz bin li-
- Şimdi böyle bir adam metre cenubu şarkisinde '"Taos,. nha· raya baliğ olmaktadır. Bu para-

arıyorum, sizin tanıdığınız çok- sını silah atmaksızın işgal etmişlerdir. nın temini için villyet ve bele
tur, bir bildiğiniz yarıa... Bu işgal, muhalif kabilelerin Fas w diyeye müracaata karar verilmit-

D d N 1 do O dü v U Ceıair hudutlarına yapmakta olduk la tir. Para temin edilince hastane üşUn Um. e er f n 1 · n akınların önünü almağa imkan ha· 
mü bilmiyorum; anlatamam. sıl edet:'ektir. derhal açılacaktır. 

Sade geçirdiğim hayali bir OLDOROCU GAZLAR Dlinkll içtimada, tifo aııamm 
((Kaledioskop,. tan göriir gibi Brüksel, 28 (A. A.) - Gazetelerde muvaffakıyetle neticelendiği, bu 
oldum. okunduğuna göre (Tilleur ve Sll~in) yUzden tifo vukuatının azaldığı-

- Evet, dedim, birini tanı- havalisinde cuma akşamı öldürüt:'U gaz da göriitUlmllt. bir müddet daha 
1 lar intişar etmeğe haşlamıştır. Bu gaz· 

yorum amma, bu iti para i e lanft tesirile otuz kadar kimse hasta- aııya devam edilerek aşılan-
yapmaz. lanmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. mıyan diğer iıçilere de tifo 

- Ya ne ile? YUNAN . BULGAR IHTILAl<'I aıııı yapılması kararlaşbrılmıtbr. 
- Hiç •• : O katiyen eYlen- Atina, 28 (A. A.) - Bulgar hariciye Bakarköyde sivrisinek mücadele-

Krokiler Ye yarış sahası bil· 
ümum gazete ve kulüplere bil· 
ahara gönderilecektir. 

2 - Akşam gazetesi tarafından 
tertip edilen sokak bayrak ko
tuıunda ( Y orgipanaki ) ekipin· 

den ( Y orgimavridis) efendinin 
mıntakaca müacccel olmıyup 
gayri nizami bir koşucu olduğu 
mıntakaca tahakkuk ettiği hıdde 

(Akıam) gazetesinin heyetimizin 
hiçbir kararma istinat etmeden 
kupayı kurtuluş kulübüne ver
~iği bu koşunun muteber adde· 
dilmemesine ve kurtuiuı kulübü
nün müseccel olmıyan bir atleti 
müsabakaya ittirak ettirdiğinden 

tecziyesi cihetine gidilmeaine ka
rar verilmiıti'r. memeğe karar vermittir. Eter nazırı M. Burof ile yunan hariciye na- ıioe batlanması da kabul edil

onun bu kararı bozması, arbk zm M. l\lihalakopulosun Lo'ndraya gi- dikten sonra içtima nihayet bul-
deceklerine dair ortaya çıkan şayia yu 

ümit etmediği bir saadet ıöyle nan mahafili tarafından hiçbir veçhile mu,tur. MUHiT 

dursun, eğer bir kimıenin mem· teyit edilmemektedir. Esasen, lngiltere T-i-cuet--bo·,· .. ·,·,·nd•a----- Muhit mecmuasının 29 uncu sayısı 
ıtlatbaamıza gelen eserler: 

nuniyetine sebep olıcakn, köh· hariciye 'l'tazın M. Henderson bu iki ---..... nefis bir kapak içinde çıkmıştır. Ah· 
ne Adetlerin bu lüzumsuz bafını, devlet adamını• noktai nazar ,·e müd- Değirmencilerin bır met Cevat Bl'yin (lzmir nutuklanndan 

. sizi içinde bulunduğunuz mliş· dealarını bilmektedir. ta Jebi aldığımız dersler) müsahabesi, müder 
külittan çıkarmağa kullana bilir. TAYYAREDE SÜRAT REKORU ris Jsmail Kemal Beyin Türk san'ati 

Oran, ı (A. A.) _ Fransız tayyare- Değirmenciler ticaret borsası- hakkında kıymetli bir makalesi, eski Şura bir mllddet dütiindU, ci Busutro. şiddetli bir rüzgar es· na müracaat ederek mubayaa- ve yeni edebiyat hakkında Cenap Şehıı 
yiizüoden mllphem bir gölge mesine rağmen müddet rekorunu ka- cıya ihtiyaç hinetmeden sattık- bettin Beyle mülakat, Süleyman Nazi· 
geçti Ye sordu: ıanmak için giriştiji teşebbüste hala lan unlann satlf muamelelerinin re dair hatıralar, yüzlerle resim, 5 hi· 

_ Kim bu adam? devam etmektedir. Tayyareci saat iki· d · · · · kaye, giizel şiirler ve nesirler, spor ve 
de biraz daha Yükselmeg~ ... m-bur ol· bona an . geçmesını ıstemış- ki b 

"' "" sinema sahif ell'ri. edebi tetki er, u - Ben. muştur. Saat bı·rde sekı'• b·ın bı·r kilo· lerdir. Borsa meclisi bu kararı .. d . t t 
.. nüshanın müstesna mun erıca ını eı:· Ortalıkta sıkıcı bir aokukluk metrelik yol almış bulunuyordu. Şim- reddetmiıtir. kil etmektedir. 

olmuttu; ikimiz de glllmiye çalı- di sürati saatte 90 kilometreye düşmüş İhtih\f ne oldu? RESJMI.l ŞARK 
fıyorduk. Fakat k&tede duran tür. Auto gazetesi saat 3 ü çeyrek ge. 

B t d .. müddet reko Mubayaacılar dUn ticaret bor· Resimli S.ark'ın mart nüshası çık· aynada iki sırıtma aksetti. Şura: se usu ı-unun unya · 
runu kırmış olduğunu ,.e seyahatine saunda toplanarak borsa idare mıştır. Kapağı 1931 Türkiye güzellik 

- Olur, dedi, yarın ikide devam etmekte bulunduğunu haber ver heyeti ile aralarındaki ibtillfı kıraJiçesi Naşide Saffet Hanımın üç b da bulu-hm da a•rn.n-• • · renkıı· fe, kalı> de güzel bir resmini ih· ura ~ .u ""9 .. .-u '"'" lllifJır. mucip olan maddeleri tesbit et- •· 
· ; "' • t I C'OROŞECEK tiva etmektedir. içinde ayrıca lspanyol GANDI YAL LE ' ' " mişlerdir. 

• " Şura ge1me<li. • Yeni Delhi, 28 (A. A.) - M. Gandi n Alman güzellerinin renkli birer res· 

Demir pi vaıaıı 
yarın öğleden sonra ,·alii umumi tara· Dilnkü sayımızda tafsilitile mi vardır. 
fından kabul edilecektir. Kongrenin k yazdığımız veçhile bunlar bilhas- Muslihiddin Adil, Mahmut Yesari, 
ra komitesinin vasıl olduğu neticeler u gayri Türk simsar kullamlma- Osman Cemal, Hıfzırrahman Raşit, M. 

Bir rekabet yilzflaclen ve ileri sUrdtiğü mütalealar valii umıı aından ve borsa nizamnamesine ft'eridun, Muallim Mübahat. Ali Riza 
dUıUyor miye tebliğ edilecktir. riayet edilmemesinden tikiyet et- Seyfi Beylerin gayet enteresan yazıla· 

lstanbul demir piyaaaıında INGILTEREDE KIŞ k n bulunan bu kıymetli mecmuayı bil· 
mektedir. Mubayaacılar no tat mühim bir tenezzOI batlamlflır. Londra, 28 (A. A.) _ Irlandada ıııid ha~sa tavsiye ederiz. 

~ nazarlarım madde madde ikt sat 
Alman fabrikatörleri ile Bel· detıı· kar fırtınaları hüküm sürmekt~ • ııı•ıııııı•""1oıııı• 11111ıı111""1111"111'1111111111111111111lffl111111• 

vekaletine bildirmiılerdir. ı ıı• ııuıı•• ııııuı• ırıııııııı ııuıııı •111111• ••ııu çilca demircileri ara11nda reka- ve mebzul surette kar yağmakta oldu· -------------- - - v ki ~ :. = 

betin tevlit ettiği ucuzluk dola- iu buralrdan alınan telgraflarda bil· '------------' g BeJsogu UvU j~ 
dirilmektedir. lrlandada birçok yerler KÜÇÜK HABERLER ~f \"e Frengiye \'akalanmamak lçih ~~ yısile demir boru, inıaat malıe- de milnakaliit inkıta• uframışbr. Lon· - · ·1 

mesi, betonarme demirleri fiat- drada kar yağarken şimşek panltıları Oda kongreleri - Istanbul ~~ P ROT E J 1 N ~s-
ları yüzde otuz inmittir. Bu re- görülmüş. gök gürültüleri işitilmiştir. mmtakası ticaret odaları kongresi ~= kullanınız. Her eczabanede ~~ 
kabet ·devam edecek oluraa JAPON KADINlJARININ bu ay içinde toplanacaktır. Kon· •:::ıım::::::ııım::: bulunur. ~~ııııı:::::::~ıııı::• 
demir fiatlaranın piyasada daha iNTiHAP HAKKI gre için her oda, kendi meclisin-
çok ucuzlıyacajl ve bunun da Tokyo, 28 (A. A.) - Meb'usan mec- de müzakere edilmiş olan mühim 
memleketimiz itballtı için ebem- )isi, köylerde ve şehirlerdeki muh!8r~· 
miyetli bir kir temin edecej'i yeti haiz meclisler için yapılacak ıntı-

habatta kadınJar da erkeklerle müsavi 
beyan olunmaktadır. surette rey hakkı verilmesi hakkındaki 

Tütün stoku kanun layihasını kabul etmiştir. 

inhisar mildBİ-U Bebcet B. 
1 Memleket Haberıerı 1 

ne eliyor? Postaya tecavüz 
TOtiin inhiun umum m&dOrO Yozgattan yazılıyor: 

Behçet B. hariçte t0t1ln satııının Akdai madeninden hareket eden 
posta arabasında bir soygunculuk vak liyıkile idare edilememeai yil· 
ası olmuştur: 

zünden inhisar idareainin elinde Po1$tanın hareketinde arabacı, yol· 
ıenelerdenberi bir çok stok mal da yayan yürüdüğünü gördüğü iki ada 
biriktiği ıeklindeki nqriyat ma acıyarak arabasına almış bunlar. 
hakkında dün bir mabarririmize dan birisi bir vesile ile yolda posta çan 
ıu beyanatta bulunmuflur: tasını açarak içinden 2000 liralık bir 

- inhisar idareainin elinde paketin bağlannı kesmittir. 
bulunan stok tntUn iddia edildi· Hulusi isminde olan bu adam heye· 

canla bu paranın ancak 79 lirasını a· 
ji gibi pek fazla değildir. Tllr· labilmiş ,.e Yozgat hükumet binasının 
kiyede bulunan toton stoku üç temelleri altına saklamıştır. Yapılan 
milyonu ı:Urra ve beı milyonu taharriyatta para burada bulunmuş ve 
tüccar elinde olmak üzere HuHlsi yakalanmıştır. 
sek:z milyon kilo kadar· MÜS'rANTIK VE RÜŞVET 
dır. Bu da gayet tabii g&rlllme- Babalık refikımızın ,·erdiği malüma-

ta göre Çürma müstantiği Sudi Efen-
lidir. di bir köylüden rüş,·et alırken yakalan· 

Komtu memleketlerden Yuna- mı~tır. 
nistanda kırk milyon, Bull'arİ•· 
tanda on bq milyon kilo stok 
tntnn vardır. Eaaaea elimizdeki 
stok tütün rOndea ,ane satıl
maktadır." 

"V AKIT,, e abo
ne olunuz 

raporları merkez kongresine ver
meğe hazırlanmaktadır. 

Bir müracaat - BOkreı tica
ret odası lstanbul ticaret odasına 
müracaat ederek ticaret ve sana
yiimize ait vergiler hakkında 
mal6mat istemiştir. 

Yeni nizamname - Ticaret 
boraasının, bir komisyon tara
fından hazırlanan yeni nizamna-

me iktısat vekiletine gönderil
mittir. Nizamname alıcı ile aatıcı 
arasında tavassut eden simsarlık 
kaldmlmaktadır. 

PortakalJanmız - Dörtyol por· 
takallarana bir hastalık ariz ol-

muı ve bir hey'et tarafından 

esasla mücadeleye baı!anmıştır. 
Mücadele hey'eti köylere kadar 

giderek hastalığa karşı fidanlar 
ecza dökmektedir. 

Şirketlerde içtimalar - Şehri
mizde bulunan anonim şirketler 
senelik içtimalarına başlamışlar
dır. Şirketi hayrıye ile Liman 

şirketinin kongreleri de ay ıo
nunda yapılacaktır. içtima yapan

lar arasında bu sene sermaye
aini arttıran ıirket yoktur • 

Dariilbedayi Temailler 
Salı ,ünü elqamı ıaat 21,30 ela 

yaln ız muallim ve talebeye mahem 

Plyeı 3 perde 

Nakleden: 

Nabi Zeki 8. 

Kışc hcrgiın saat J3 ten itibaren açıktır 
Altı )aşına dakıdar olan \oculdar 

tı) atroya kabul olunmaz 

Ekler tiyatrosu 
Telefon: Beyojlu 845 

Yunan operet • Rövüsü Ol. Cari• 
fizi - Rinsior. Directon artistique 

A. Ardatoff 
bugün saat 21,30 ta ilk Yunan 
Ye Türk revüsü "Atina· lstanlnıl,, 

Üsküdar HAie ainemıı1nda 
( Apaşlar arasında ) mümesaili 

Haripil, iliveten (Rüzgin yakan). 
Her gün gUndOz 3 te gece 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 te .ıec• 
9 da gelecek program: (Ol&• 
cenberi \.. 



1 Mahkeme ve lora ılAnl•rı 1 
ı~tıınbul 4 ünciı icra memurluğundan: 

Jak Zara Efendinin 1 stirati 
Pooiridis Efendi zimmetindeki 
alacağından dolayı mahcuz T o
panede F eruzade Kadirler so
kaiıoda hududen bir tarafı 
carncı iımail af'a arsası bir ta
rafı beygirci Hacı Mehmet ağa 
menzili ve bir tarafı Firuza bos
tam ve bir tarafı tariki am ile 
ınabdut hilen elde me•cut 
Şehremanetinin 3-7-930 T aribli 
çapı suretine nazaran yüzü 5. S. 
saba 181 M. 5. S.K. tamamı 310 
arşan murabbaında olup işbu 
mabal!in beher arşınına ehli 
vukuf tarafından 3 buçuk lira 
kiymeti mukaddereli c~dit 
ve atik 39 numaralarla murak
kam mubterik arsamn 15 gün 
müddetle icra kıhnan ihalei 
kat'iye müzayedesinde 150 lira 
bedelle talibi uhtesinde olup 

··ı .. san 
kiymeti muhammenenin su 0 

kiymetini bulmadığından tekr~r 
bir ay müddetle temdiden _ınu
zayedcye vaz edilmiş oldugun-

.. d onu 
dan talip olanların yuz e 
nisbetinde pey akçesini mi.istas-
lıiben 930-594 dosya nu~ar~
aile 6-4-931 Tarih•ne müsadıf 
P t 

. c:r'u'nli saat 13 ten 16 azar esı 0 
ya kadar bizzat veya bilvekAle 

müracaatları ilan olunur· ----- .--.-.-- - -- ·---
l~tnnhul 8 inci lcnı mt>mıırlu~undıın: 
Bir borcun temini Zlmmnda 

mahcuz ve satılmas~ mukarr~r 
iki adet Overlılk Sınger makı
nesi ve bir adet de Döğmelik 
Sinğer Makinesi, 3 - Mart - 93 t 
tarihinde Sah günü saat 10-12 
de Ye~il Direkte Sıvacıyan ha
nında satılacağı ilan olunur. 

ı~taııbul 3 ı.incü hukuk dairesinden· 

S itude hanımın zevci CaTit B. 
aleyhine ikame eylediği boşan-

ma davasında usulen tebl ğat ifa
tma rağmen cevap vermediğin
den hakkında gıyap kararı bila
ittihaz sulh tetebbüsünün akame
tine dair vesika ile evlilıği mü-
t'ir ilmühaber ibraz edilmek ve 
hadiselerin İ5bah için şahit din· 
lenmesinc karar verilmek sure-
tile muamele c~reyan etmiş ve 
tahkikat 24 mart 931 salı saat 
on d6rde bırakılmıştır. Mezkur 
muameleye karşı beş. günde. iti
raz edilmesi ve aksı takdır~e 
tahkikata kabul oJunmıyacagı 
i)in olunur. 

b l 4 U··ncükr;~ı;;ıuiwı· lstan u 

dan: Viktor.ra hanım· 
Remzl·,,.e hanımın . ~ " . . ld ·u ınebahgc 

dan istikraz eyleını;; 0 ug . · · de çayır me' · 
mukabil Maltepe J,ayresın 1 b' 

.. . 77 - 71 numara ı ı-
ku cıvarında 11 . .1 diği bir 
rinci sıra ile ipotek ırae e) e . . r 
bostam otuz ~ii11 müddetle_ ih.aleı e' e ı· 

·· d · ·a"edilmı<:tır. ye muzaye esıne ' ,, ~ şarkan 
'•ezku·ı· bostanm hudud ' · ''l ··k sıma· 

HaJil Ef. tarlası, garben taıı ' ·,Niko 
len Kadinko tarlası, cenuben 

k • bostanın 

8 ırne Ko· 
M . M. V. Satın ıanıarı 

misyonu 1 Seyrisefain 
. · · bir adet o--' 

Gülhane hastanesı ıçın . . ... saat ıı·-------------111 
toglav 2 mart 931 pazartesı gun~ ·. de ~lerkez ıcentaııı Calata l\öprü ba,ı 

F drklrda heyetımız B. 2362 ~ube acentısı Sirkecide 
ı:; te pazarhk)a rn :V1ühürdar zade hanı lst 2740 

ihale edilecektir. . . . •· t 11·--------------11 . . . ·tnamesını ~e ,.a alo-

Hyuaıı~ s~r'at ~ustası 1'ahpJerın ~ 1 
.. meJeri ,.e ihale 

- h etimızde gor gunu ey ·natıarı ile hazır bu-
saatinderı el·el tem• 
lu.n malan. 

"' "' * 
. 
1
• fı·yatJa talip zuhur eden üç 

Tenzı ı 
adet hamur makinası 3 3 '931 sah günii 

t 
14 

te Frrıdrkhda heyetimizde pa· 
saal kla atrnacaktır. Taliplerin sartna· 
zar r • 

( M E R S 1 N) vapuru 3 
Mart Salı 17 de Sirkeci 

den Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak dönüş· 

te Altınoluğa da uğnya-
e kataloğunu heyetimizde görme

me v 
leri ve jha1e saatinden evvel teminatla- 1' caktır. 
rile hazır bulunmaları. 

"' * * 
samsun garnizonunun 931 birinci 

teşrin sonuna kadar olan unları kapalı 
zarfla münaJ{asaya konmuştur. !halesi 
5/3ı'931 perşembe günü saat 14 te Sam 
sun da askeri sa tm alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin şartname 

almak ,,e münakasaya girmek üzere 
Samsunda mezkur komisyona müraca
at etmeleri. 

* * * 

Pire -is~en~eriJe ıostası 
lizmir) v a:ı:~ 3 s 811 iôd~ 
Galata rıhbmından kalkarak 

çarşamba sabahı lzmire 

perfembe Pireye cumar-

tesi sabahı rskenderiye-

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe lstanbula gelecektir. 

Kapalı zarfla verilen fiyatlar gali 
görüldüği.inden !'iaS adet karyola '7 
mart 931 <'.umartesi günü saat 14 te 
Fındıklıda heyetimizde pazarlıkla alı
nacakbr. Taliplerin şartname ve nü-ID••-•••••••••• 

munelerini heyetimizde görmeleri ve ~----mıı-r.1111_.•-

~~;ı~u;~~~:~:~,.""'I terninatlarile ha· f ye 1 k ;~ci7;Pu'ı~ 
* * • 

.. :: 
5.:. Merkezdeki kıtaat ve müessesatın ih ii 

tiyacı olan 40000 kilo un kapalı zarfla :: 
münakasaya konmuı;tur. lhalesi 21 :l • u 
9:!1 cumartesi günii saat ı.ı,:~o da Anka :: 
rada Merkez Satın alma komisyonun- U 
da yapılacaktır. Taliplerin :artname· i~ 
ri görmek ve tekliflerini vermek üzere! H 

:: 
teminatlarile mezkur komisyona mü- :: 
racaatları. ii 

* Ji! * 
.. .. .. :: .. 

Farkı fiyatı taahhüdünü ifa edemı· H :: 
~· en miit<'ahhide ait olma!\ iizere maa· :: 
k 1 k 

i= 
o e tro motör bir adet tel dikiş maki .: 

K aradcnl;ı: postası 

Samsun vap~:rt 4 

ÇARŞAMBA 
iUnU akıamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonpl-
dak, Inebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene n Riı:e ) iskelelerine 
aıimet ve a•det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kiin acentasına 
müracaat. Tel. lıtanbul: 1515 nası :; mart 9!U perşembe günü saat U B 

te Frndıldrda heyetimizde pazarlıkla a- _,••m ı ı:sı• •= ıaza..-. 
lınacaktır. Taliı>lerin sartnaml'sini he· · · d tarihine müsadif pazar günü saat 11 
ye\imız e görmeleri ve ihale saatinden ı ı te icra kılınacaktrr. 
ene teminatlarilc hazır bulunmaları. 

İşbu ıın mahalli yerli fabrikası unu 
* ·3 K o olacağından talip olanların >e,·mi iha· 

· · · · S .\. AL. I\OMlSYONU:\·- l"d · ·· J .. "r DAN: • 1 ~ en evel şartnarncyı gormc • uz" c 
13- · · ı alay levazımma ve yeYmi ihalede teklü 
· ., ıncı a ayın bir senelik ihtiyacı · · k \•araka ve pey ak~elerile birlikte kapalı 

ıçın apalr zarf usulile (159.000) kilo 
un 8 şubat 9:n tarihinden itibaren mu- zarfla Bolu defterdarhk dairesinde :lS· 

k 
keri satın almıı komisyonuna müracaat 

na a.saya konulmu~tur. Ve S mart 9."l > etmeleri ilan olunur. 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

" umu mı •• 
fı1U-

1500 kilo sabun 

1000 ,, Sülfür dö karbon 
2 adet yirmilik beş asit k b 

Mezkur üç kalem eşya 11 Maar onik tüpü 
rt 931 çarşamba günü 

lıkla satm alınacaktır. Talipler o vakte kadar Galatada 
yaat komisyonundan ı afsilat alabilirler. 

pazar
müba-

... Çifteler Nümune ağılı mu-
bMtanile mahduttur. Mez ur bı'r d .. üm 
mesaha~• alettahmin be~ on b' d ı d 
evlek n:iktarında olup -~eı:~~~ndacatı~; ür üg'J ün en • 
dolaplı bostan kuyusu ustunuıı , • 
olmıyan taştan yapılmış harap biı~m:~ Bedeli keşfi 6999 lira 80 kuruştan ibaret olan çiftler aziziye mevkii 
kan mahalli mt'vcuttur. Bostan erb·ı· d (Camili Kışla) bu sene bir k11mı 1• . 'k' ay,·a ı e nşa ettirilecek nümune ağılı 2 3 
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"" mu--Emniyet sandığı 
dürlüğünden: 

Merhunaun cins ve 11ev'i Horclnnmı ismi . ikraz No. 
3286 Bir roza tek tat yüzük kolu elmaılı (Bir taşı nok

san) bir roza yüzük, bir ıun'i yakut yüzük, iki al
tın bilezik, bir altın madalyon, 75 dirhem gümüş. 

11697 
11990 
12180 
12383 
12490 

13533 

13675 

14173 
17231 
18620 
18890 

20535 

22009 
22802 
22885 
23440 
23515 
23551 

23897 
23899 
23926 
33397 
33601 
33883 

33898 

33900 
33946 
34049 

34111 
34129 

34166 

34187 
34233 
34277 
34278 

34279 

34310 

34382 

Bir roza gül yüzük 
Bir roza tek tat yüzük 
Bir roza ıerdanbk 

Nuri Ef. 
Faika H . 

Muammer H. 
Zehra H. 
Fatma H. Bir pırlantalı yüzük 

Bir çift roza gül küpe, bir roza gül yittük 
Zehra H. 

Bir pırlantalı pantantif, bir altın incili gerdanlık se-
kiz dirhem Ahmet B. 
Muhtelif gümüt sikke 36,5 dirhem, bir inci kıravat 
iineıi, bir altın kıravat iğnesi, bir lira çeyreği, bir 
nazarlık altını Hatice Tarçın H. 
Bir roza iğne Emine H. 
Bir çift roza küpe Leman H. 
Bir roza akar pantantif Leman H. 
Bir çift roza küpe (Bir tafı noksan) 

Servet H. 
Bir çift roza küpe, üç roza yüzük, bir inci nazarlık, 
bir altın bilezik bir çift altın küpe bir altın yüzük 
bir yarım liralık, bir lira çeyreği. 

Veliye H. 
Mihriban H. Bir çift pırlanta küpe 

Bir çift roza küpe 
Bir çift roza küpe 

Leyla Kadriye H. 
Nazmiye H. 
lbrahim B. 

Zehra H. 
Bir pırlantalı gerdanlık 
Bir elmaslı hurda saat, bir hurda kolye 
Bir incili altın tepelik, bir roza iiine sikkeli 

Huriye H. 

Bir roza iğne 
Bir roza dal iğne 

Mahmut Nedim B. 
Mahmut Nedim B. 

Bir pırlantalı pantantif 
Y etmif bet dirhem gümü' 
Bir çift roza küpe 
Bir roza yüzük, bir çoft roza küpe 

Cemil Ef. 
Senie H. 
Ihsan B. 

Müzeyyen H. 
Bir roza arma iğne, bir rozB haml\ili, üç roza yü-
zük. ~üleyman Sudi B. 
Bir altın ıaat maaköatek Faruk B. 
Bir roza küpe Pertev B. 
Bir pırlanta. ve bir roza yüzük, bir elmaslı saat 

Safiye H. 

Bir pırlanta tek ta! yüzük Veys1ye H. 
iki roza iğne (Birinin kolu noksan), bir çHt inci 
küpe Emine H 
fki roza yüzük, bir altın saat, iki altın hilezik 

Bir çift roza küpe 
Bir pırlantalı gerdanlık 
Üç pırlanta tek taş yü-zük 
iki miıkal inci, bir roza tek ta~ yiiztik 

Bir çift roza küpe, bir adet heıibirlik 

Hayriye H. 
lamet H. 
Ay§e H. 
Halil B. 

Behçet B. 

Hadiye H. 

Bir çift pırlanta kol düğmesi 
Müzeyyen H . 

Bir çift roza küpe, bir elmaslı bilezik saati 
Zeynep H. 

Yukarda iıimleri ya.zıh zevat ,mücevherat mukabilinde sandığ'ı· 
mızdan İitikraz etmİf oldukları mebaliği vadesinde tediye etmemele
rine mebni hini istikrazda tayin eyledikleri ikametgahlarında tebligat 
ifası icin icra kılınan tahkikat neticesinde bulunamadıklarından ta
rıhi ilAndan itibaren (91) gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi 
muamele eylemedikleri takdirde merhunatı mezkfırenin bilmüzayede 

satılacağı ilan olu~---- --
~zn~ ve ıeunzımı saire nıünn~nsnsı 

Yiiksek Or111aı1 nıektehi rcktörlii. 

o·iinden o 
BUytikderede YUksek Orman mektebi ile orman ameliyat 

mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı 
uire ihtiyacah katlab zarf usu!ile münakasaya konulmuştur. Ta
lipler ıartnamelerini görmek üıere hergün ve münakasaya iştirak 
için de yevmi ihale olan 4 Mart 931 tarihine müsadif ç rşamba 
ıünü saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde müessesatı iktısa
diye möbayaa komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

nunda beş dut on beş incır 1 ·ı ·. h'· l t rihinden itibaren 20 gün müdd ı k J f 
zeytin ağacı '"e hir asma ' 'e arazı da .' 193 a vaz ve 22 3/ 1931 tarihiı1d ete ve apa ı zar usulile mü-
r d . 'kt kerel'IZ nakasaya e ihalesi icra edilecektir. Taliple· M f 1 b k ın e mezru olarl\ hır mı ar f 't 'f anlamak üzere Eskisehir baytar veya Mahmudiye nümune u·· ettJ. ş namzet ). g\wl ). mu·· sa 
l'e hal'UÇ mah ulatı vardll'. Etra 1 Çl • rin şer~ .. d~' , .. klerine .müracaatl~rı h susu ilan olunur. a a Si 
le çevrilmiş ,.e derununda Hidayet e- ağıh ınu ur u _ u _ fendfsene,·iyüzattmışHrakiraile'·(' J..----·· f --·------ 'I1ürkiye Ziraat bankasından: 
H30 kasımından 9:11 senesi kasımına ka· M ı t vı' " t. d dar müstecir oldu;unu beyan e~·Ieıni~· a a ya aye Jil en: 5 nisan 931 pazar günü sabahı Ankara ve İstanbul Ziraat ban· 
tir. Mahalli mezkür mürıbit oldukt~n . il' be kuruş bedeli ke f h . b 1 kalarında ıaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namzedi alına-
~ada Istanbul?n turfanda sebze yetı~- 6502 lıra e 1 il l + 

300 
üncü k f 1 avı u unan ve Malatya · caktır. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile h t f tıren mahallrnnden olma,.na ve halı· El iz yolunda •• f . . ilometrede inşa edilecek olan ıiılerde yol masraflarından baıka 6 lira yevmiye v ·ı~eya a ve le • 

hazır arazi ph.·asa!'ına nazaran mezkur aı rıne kapalı rnen ezın ınşaatı 1-2-931 tarihinden itibaren Jıtirak için evvelemirde lktısat veya h k k ferlı ır. 
b 

t a ı f ı 
1
.. ·ı· · · · u u a <iiltelerinden ve 

mahallin kıymeti muhammenesi tama· e on üddetle ve kapa .ı. zar usu ile münakasaya konu muştur. yahut u umu ah1yeı bcar1ye veyamülkiye mekteplerinden birinin 
mı bin sekiz yüz 37 bucuk lira olup ta· bir ay oı. l t rihinden ıtıbaren dört ay zarfında ikmli lazımdır. mezunu ve ya ut ıon ıınıf müdavimi olmak 1. d n•w 
lip olanlar kıymeti nrnammenenin yüz· inşaatın ıha e . a raiti umumiyesine riayete mecburdur. Talıple veya yükiek mektep mezunlarının mali .. azım ır. ıger . f~küllc 
de on ni•lıetinde pe>· akçe,ini •tlaral. Mnteahhil nafıa ş•., teıninal akçaları ve evrakı müsbitelerini hizmet görmüt bulunanları da müsabaka:'';ı''h~İ!Yt~tj az ıkı sene 
929 - 3 04 do~ya numarasile 4 nisan i~· teklif ınektuplan e"nU olan 7-3-931 tarihine müaadif cumar- Talipler Ankara, lıtanbul ve fzm· . a ı o a ı ır er. 
931 saat 14 ten 16 va kadar 4 ·· ·· · a r 'hale gu ları ,artnamede yazılı veıi'·-Jarla hı"rl'ıkrtzır~aht bankalanndan alacak-

. · uncu ıcr. · rflarını 1 d M latya vilayeti daimi encumeni riya- &a 
1 

e m t 31 memurluğuna l>izzat n•ya bih-ekale ha\tı ~~ .. lSıe ka ar 8 mına kadar Anka.rada tehit heyeti müd'' .. ~.~ye . mart 931 akşa-
tnüracaat eykmeleı; ,. faıla malôrna· tesi gunu •.••1 l eleri ilin olunur, la müracaat etmit bulunmalıdırlar. urlugune bızzat veva mekt.,... 

tın dosyasında bulunduğu ilan olunur. ıetine tevdı eY eın 



~ 8 - VAKiT 2 MART 1931 

Mahmutpaşa Hamam 
No. 13 Tel. Jar 

Gayet muntazam bahçeli, içinde haYUZU, sıhhi ve fenni 
lokanta11, kıraatanesi, dut yeri vardır. Kıraatane, lokanta ve 

otel Ocretlerinde müşterilere büyük tesbilit gösterilmektedir. 

Emlak ve Eytam Bankası lstan
bul Şubesinden: 

Kiralık Tiyatro Binası 
Eıas No. Me•kii ve nevi Bedeli ican 

82 Kadıköy Kuşdili Tiyatro ve Sinema binaıı 1,000 lira 
Balida yazılı bina bir sene müddetle kiraya verileceğinden 

taliplerin 1 O • 3 • 931 Salı ıünü saat on altıda ıubemize mOra
caatlan. (2481 

ÇiMENTOSU 

Is tan buı Belediyesi llAnıarı 

Beşiktaı Kaptan ibrabimağa mektebi kiraya verilmek ıçın 
açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek için 
hergün levazım müdUrlüğUne müzayedeye girmek için de 7,5 
lira muvakkat teminat akçesile ihale günü olan 22-3-931 pazar 
gilnü saat 15 e kadar encümeni daimiye müracaatları. 

EN ~UVVETLİ ÇİMENTO 

İnönü Şehir yab mektebi yorganlan için lüzumu olan 
lS00.1750 metre yerli Amerikan bezi pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek için bergUn pa:.arhk için 3S lira 
muvakkat teminat akçelerüe beraber 9 - 3 - 931 pazarteıi gOnü 
pat 15 e kadar levazım mUdürlüğüne mllracaatları. 

Ya• uauUle yapılır 

Fazla harç kaldırır 

• 
lVI U KAVE 1'11 ET I! 

CER ( Nonnal harç) 

----- (1:3) 

7 Günde 24 Kg. 

28 • 31 Kg. 
D 
D 

TAZYİK 

281 Kg 

483 Kg. 
İnönü Şehir yata mektebi için 250 yorgan pazarhkla diktiri

lecektir. Taliplerin şartnameyi görmek için bergün pazarlık için 
22,S lira muvakkat teminat akçelerile beraber 9-3-931 pazartesi 
günü saat 15 e kadar levazım mDdürl~ğiine: müracaattan. 

Pangalhda Hamam civarıoda zabıtai belediye mevkiinde 
amirlere mahsus olan bir oda bir sene müddetle kiraya veril
mek için açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin tartnameyi 
görmek için hergün lt:vazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 26- 3· 931 perıembe günü ıaat 15 e kadar 

BAKIRKÖY ~İMENTO T. A. ŞİRKETİ- BAHTİYAR HAN GAlATA 
Telgr. AKSU GALATA- Telef. BEY. 786, FABRİKA Tel. BAKIRKÖY 70 

i ,. f • 

. -- - . 
e~eni daimiye müracaatları. 

Dev.let E>emlr~olları ilanlara 

rı • V A K 1 T 103 f 
Bı·ıecı·k vı·ıaA yetı·nden . Küçük ilanları Konya-Yenice hattı üze~nde Hacıkırı istasyonu civarındaki taı 

1 · ocaklarından çıkarılacak 8000 M. 3 balast kapalı zarfla münaka· 
Vilayat ihtiyacatı için münakasa ıuretile mubayaa olunacak ve• ~ Her r'!o n .. roluou• • saya konmuıtur. 

15 mart 931 tarihinde Bilecik vilayeti Dai.mi Encümenince kat't iha- Fransızcaya aşina - Ve Tıirkce, Münakasa 16-mart-931 pazartesi gönü saat 15 te Ankarada 
Jeıi yapılacağı ilan olunan Amerika asma çubuklarına ait münakasa Fransır.cı daktilo bilir bir Hanıma 'htiyıç Devlet demiryolları idaresinde yapılacaldır. 
şartname ıuretile lıtanbul, Kocaeli, Bursa vilayetlerine gönderildi· 
~inden oralardaki taliplerin bu ı.uretle ve diğer mahallerden çıkacak ~~~---Galatı Aleksiyadi han No. 8·8 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 
.aliplerin de dog-ruca Bilecik vilayetine müracaatla malfunat edin· teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kAtipliğine Acele satılık hane- Kadirga t:ı· 
meleri ayrıca ilin olunur. vermeleri lazımdır. lehe vurdu karşısında 27 No. lu hane. 
~~ ~····~·~~·~ 3 ka; onbeş oda iltl kuyu bir muıbak 
9 Ti t b ı L • ş • k • d 9 üç hela iki sofa bir büyük bahçe gör· t S an U ıman }f etın en O mek istiyenler içindeki Hacı Ef. ye ta· 
>. A !iplerin limon iskelesinde 36 No ya mİl· 

26 Şubat 931 tarihinde yapılan halat münakaaa11 neticeıinde V raca:ttlın. 
f n "laddi liyıkında görülmediğinden pazarlık usulile şimdilik O 

________ ,_ 
Emlakinizi kiraya vermek -

için tramuy yahut şimendüfer yoluna 
veya vapur iskelesine yakın olanlar 
tercih edilir. 9 -12 arasında müracaatla 

20) ton halatın eski şerait dahilinde mübayaasına karar verildi- t 
V ğinden 10 Mart 931 Sala günü saat ikide talip olanların teminat V + makbuzlarile beraber umumi müdüriyete milracaatlan ilin olunur. t 

y kayıt ettiriniz. 
-..~e>-~-ca~~..,.~~ Umumi Müdürlük ~ Ltanbul dördüncü Vıkıfhan altkatta 

1 - Müzayede, münakasa ~e ihalAt kanununun mevaddı mab
ıusasıoa tevfikan kapalı zarf uıulile muhtelif mektepler için 300 
takım harita mübayaası 20 gün müddetle münakasya konulmuıtur. 

2 - Bu haritaların münakaaasına, evvelce yapılan müsabakada 
haritaları münakasaya kabul edilebileceği takarrür eden ve ken· 
dilerine tebligat yapılan firmalar ittirak edeceklerdir. 

3 - Münakasaya ait ıartnamelerin musaddak suretleri veka
let mUbayaat komisyonundan alınacaktır. . 

4 - Münakasa vekilet miibayaat komisyonunaca 18 mart 931 
tarihine tesadüf eden çarıama gilnü saat 1 S te Maarif veklletin· 
de yapılacaktır. 

5 - Mubayaa olunacak haritaların: 
250 takım, Muallim mektepleri içid (bedelleri yUzde 10 lardan 

tediye edilecektir). 
50 takım: Ticaret ve san'at mektepleri için. (Bedelleri bu ıene 

blltçesine mevzu tahsisattan tediye edilecektir). 

Union Kot. 

Sablık ana - Sultan Ahmet 
ci\'annda Küçük Ayasofyıı mahalle.sinde 
cadde üzerinde denize nazır içinde bir 
mahzeni havi l..ıir arsa gayet thven fiıtla 
sacilıktır. \'arın gazetesinde Şe,·ket Beye 
müracaat. 

~ıı~~ıı~ıııınıı~ııııııı 111~ 
Jandarma ırnalAthanesl 

ı ıön ıarl 

Jandarma için 700 mamul ka
put kapalı zarf münakasasile 
sabo alınacaktır Yevmi mOna• 
kasa 17-3-931 salı günü saat 
15 dedir. Şartname jandarma 
imalatbaneıinden verilir. :r alip· 
lerin teminatlanm beraberle
rinde getirmeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde An· 
karada, ~aydarpaşada ve Konyada idare veznelerinden tedarik 
edebilirler. 

F evzipafa - Viranşehir arasında haftada üç defa işliyen mub· 
telit yolcu katarının seyrüsefer günleri 20 şubat 931 tarihinden 

Q 

itibaren aşağıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir : 

Fevzipaşadan hareket: Cuma - Paz~rtesi - Çartamba 
Viranşebire muvasalat: ., ,, .. ,, 
Viranşehirden harehet: Cuma - Pazar - Çarıamba 
Fevzıpafaya muvasalat: ,, " " 

Viranşehir - Malatya arası henüz işletmiye açılmamış isede bu 
kısıın üzerinde işliyen A:neliyat katarlarından istifadl! etmek 
suretile Cuma· Pazartesi - Çarşamba günleri Viranşebire muva· 
salat eden yo'.cuların aym gün Malatyaya devam ettirilmelerine 
gayret edileceği gibi Cuma, Pazar ve Çarşamba günleri de 
Malatya - Viranşehir arasında işliyen ameliyat katarile de Malatya 
yolcularının Viran,ehire hareket ve aym gün Fevzipaşaya devam 
ettirilmelerine gayret edilecektir. 

P. T. T.Levazım müdür
lüRünden: 

Müzayede ile aablacak olan 4500 • 5000 kilo motör ve ıilindir 
yağlarına talip zuhur etmediğinden müzayede müddeti 26-2-931 
tarihinden itibaren 20 gün temdit edilmis olduğundan taliplerin 
Ankara P.T.T. baı müdfirlilğüne müracaatları. 

Grip, Nezle 
HER 

ve Bronşite Karş1 ı P ü L M O L 
ECZANEDE BULUNUR 


